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ΤΗΝ ΟΒΕΕΚ ΑΝΤΉΟΙΟΟΥ. 

γουῦμΜΕ 11. 

ΞΕΡΌΙΟΘΗΗΑΙ, ΕΡΙΘΕΑΜΒ. 
ΤΗΒ ΕΡΙΘΟΗΝΑΜΒ ΟΕ ΒΑΙΝΤ ΑΒΕΘΟΟΙΥ ΤΗΣ 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΙΑΝ, ----- 

ψουῦμε 111. 

ΤῊΝ ὈΒΟΠΑΜΑΤΟΗΥ ἘΕΡΙΘΑΒΑ ΜΕ, 

γοιῦμε ἹΡ. 

ΤΗΣ ΗΟΒΤΑΤΟΒΥῚ ΑΝ ΑὉΜΟΝΙΤΟΒΥ 
ΠΡΙΘΟΗΑΜδϑ. 

ΤῊ; ΟΟΝΨΥΙΨΙΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΑΤΙΒΊΙΟΑΤΙ, ἘΡΙῚ- 
ΘΠ ΑΜ5. 

5ΤΗΑΤΟΝ ΜΜῦδα ΡΟΕΚΙ.18. 

γουῦμε Υ. 

ΕΡΙΘΟΒΑΜΒ ΙΝ ΥΑΠΙΟΌΒ ΜΕΤΒΕΞΒ. 
ΑΒΙΤΗΜΕΤΙΟΑΙ, ΡΕΒΟΒΙΈΜΒ, ΒΙΘΌΠΕΝ, 

ΟΒΑΟΘΠΕ5. 

ΜΙΞΟΒΙΓΑΝΕΑ. 

ἘΡΙΟΙΑΜΒ ΟΕ ΤΗΝ ΡΓΑΝΌΌΕΑΝ ΑΝΤΗΟ- 
ΤΟΟΥ̓ΝΟΤ ΙΝ ΤῊΝ ΡΑΠΑΤΙΝΕ ΜΑΝυ- 
ΒΟΒΙΡΊ. 
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να 

ΡΕΒΕΑΟΘΙΝ 

Τὴ Ῥα]αϊίπθ Ἀπ μοϊορν, 850 οα]]6α θδοδιβο ἰδ ἰς 

οοηἑαϊπθα ΟΪν ἰπ {πΠῸ τπἰπίαᾳπθ τὰ πιβουρὺ οἵ {ΠπῸ 

Ῥα]αϊπθ Γἰργαγν αὖ Ηδιο]θαυρ, ννὰβ σοιηροβθα ἰπ. 

{π6 ἰθπῖῃ οδηξανν ὈΥ Οοπδίαητϊ πα Οδρμα]α5. Ηδς 

ἄταν Ομ οῆν ἔτοπὰ τῃγθο οἱάον Απίποϊοσίοθς οἵ ψ] ον 

αἰβεγεπὺ ἀαἴα: (1) η6 ϑ5᾽αρμαπιβ, οὐ ντθδίῃ, οὗ 

Μοϊδαραν, οο]]Θοῖεα ἴῃ ὑπ6 Ρεορὶπηΐϊησ οὗ ἔπε ἢγϑὺ 

σοπξανν 8.6. ὈῪ ἐπιῖ5 τααδῖου οὐ {ΠπῸ6 εἰερίας. δρίρυαπι 

ἃ πα σομρΥ βίη 411} ἐπα 15 ποὺ ννοσΐῃν οἵ ργϑϑοῦνα- 

το ἱπ π6β86 Ρρᾶσθβ. Μείθαρου ννὰβ ἃ ααϊξα πηΐπτο 

ΡΘυβοπα  ν ἴῃ ἢϊβ οὐ ἃρθ, ἃπηα ἢϊς. οοἸ] δοξίοη οοτη- 

ῬΥΒ6Ὲ5 ΠῸ ΡΟθιηβ (45 [ἊΓ δ νὰ Κπον) οἵ ὑπαῦ ἃρε, 

δχοθρὺ ἷβ οννη. [ὑ σοῃβὶϑῖβ οἵ ροϑιὴβ οἵ ἐπ βενεηὶ} 

ἴο [τα σομξιΠἼ65 Β.6., 2.6. οὗ 411 {πΠ6 ρσγοαῦ ΟΥ̓ 

οἸαϑϑῖοαὶ ρϑνϊοα οἵ ατεοὶς ᾿ἰτουαΐασα. (2) Τῆς ὅ85ϊε- 

ΡΒδπαβ οὗ ΡΒΠΙΡΡα5, τη θ ΡΟ θ]ν ἴῃ ἐπ6 τοῖσῃ οὗ 

Δυραβῖι5. ΤΠ 6 βριῦ οἵ ροθβν πᾶ ἴῃ ἔΐ6 ἰηΐονναὶ 

ἀεβοθπάθα οὐ [Ἃ{ἀ]γ, ταῦπου πὰ οὴ (ὐτοθοο, ἃπᾶ 

ἤθε πε τηοϑὺ Ποιηᾶη ροοῖβ, 510} ἃ5. Οὐ πα ροτα5. οὗ 

ΜυΈΠεπο, ἅτ ἔΠποβθ πο Ρ]Θαβα ὑΠ6 τηοϑὲ. (9) Τῆς 

Ογοῖε οἵ Αραϊῃΐαβ, πηδα ἴῃ Π6 ρὲ οἵ «πδυϊπίαπ ἀπὰ 

σου θη ἐν] οἿῪ σΟΠ Ομ ρΟγασΥ νου κΚ. ὙΠοΥΘ 15 

1 Απύϊραΐοι οἵ Βιάοη 15 πονν ον ν 18 ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΆΡΥ. 



ΡΒΕΕΑΟΓΕ, 

[180}} ε πάε 685 8ΔπΠα θαδαΐν ἴῃ τηλην οὗ πε ΡΟΘΙΏ5, 

θαῦ ἐπε νυίζευβ σσγοῖα ἴῃ ἃ ἰδησπᾶσα ψῃϊοὶ ἔπ ν αἰα 

ποῦ σοιητηδηα, θα Ὀγ νΒοἢ ἔμεν εῖῈ σομημηδηαεά, 

85 411} ψῆο ἔγν ἕο ψυϊζα δποϊθηῦ αὐτο κ ἅ{6. 

Οδρα]α5 ᾿ποϊα δα αἶβδὸ ἴῃ δααϊζίοα ἕο ὑπ6 Ῥοϑῖηβ 

ἄγαννη ἔΟ ΠῚ ἔΠ16 56 τηδΐῃ ΒΟ ΤΟΟ5 : (1) ἃ οογξαϊη ΠΌΤΩΒΕΥ 

οἵ ερίργδιηβ ἀευῖνεα ἤομὰ ψν 61}1-Κηονγπ δαῦμοῦβ πα ἃ 

ἔενν οορίεα ἔτοπὰ βἴοπαβ (2) ὑπὲὸ ἥισα Ῥμογες οἵ 

δύγαϊο (Βοοκ ΧἼ1), ἃ οοἸ]θοϊίοη. ὁπ. ἃ 5ρ066 18] βαβή]θοῦ 

τηδα αὖ πὶ ππηοογξαΐη ἀαΐε 1"; (9) ἃ οοἸ]δοξίοπ οἵ [μονα 

Ροδιη5. ἰύροὶΥ Ὀγ Βαυῆπιβ (Ρεσὶπηΐηρσ οἵ Βοοῖϊς Υ); 

(4) ἔπε ερίρνυδιηβ οἵ πε ΑἸεχαπηάνίδη δ] δ5 (ΠῚ 

σαηΐασν Α.0.}2. Αὐ πε θεριηπίηρ οὗ δ 6 ἢ θΟΟΚ (ἔγΟ τὴ 

Βοοῖκς ΚΝ οηνναγ5) 1 τυ ἴο ἱπαϊοαΐῖε τυνλαῦ 15. σευ! η}Υ 

ἄπο ἴο δος ἢ βουῦοθ [|π Βοοκ [ΚΡ ψὴ] "»Ὲ ἔουπα ἐπα 

ΡΙΌεΘα5 οἵ ἔπε ἔπγεα ομ θεῖ βουγοαβ ὑπαῦ 1 τηθηΐίοη 

αὔονθ. Βοοῖκβ [-1ΠΠ εχρ]αῖη ἘΠ  πη5 6 }ν 68. 

Ι͂η πὸ ἔνε! ἢ οὐ ἐπὶ ξθε πίῃ σδηΐαγν, ἃ ΒΟ Ϊδν 

οἵ αϑιουπάϊηρσ ἱπάιῖνν, δίαχίπηιβ ΡΊ πα 65, ἴο γα 

Ἰδαυπίης οὐγα5 ἃ Πδᾶνυ ἀεθῦ, γϑαυγαηρθα πα τανβεά 

1Π6 ψροῦκ οἵ Οδρ α]ὰ5. ἀπ ἴο Πϊπὶ ΔΙΟΠΘ 6 ονα 

1 ἘῸΓ ὑπ6 βοιγοαβ οἵ {Ππ|85 ΘΟ ἀηα αἴβο οὗ {Ππ6 βδῦιοαὶ 
δορί ταπηβ οὗ Βοοῖκ ΧΙ 566 πὸ βρβϑοῖδὶ ρμυιοίδοεβ ὕο ὕμϑβθ 
θοο 8. 

2 ϑοιηα αὖ Ἰϑαϑῦ οἵ {πθβ6 βθϑηὶ ἴο πᾶνϑ Ὀθθη ἱποουιρβογαΐθα 
ὈΥ̓ Αραϊῃΐαβ ἴθ πἰξ νοῖθ, [Ι0 15. ποῦ ὨΘΟΘΒΘΑΡῪ ὕο τηθη 0ῃ 
Πδτθ τηδύξει ἱποϊ θα ἴῃ ὑΠ6 Ῥαϊαύϊηθ ΜΆ. θαῦ ποῦ γεργοάαοϑα 
ἴπ {86 ρυϊηΐοα ἰοχύβ. 

νὶ 



ΡΕΒΕΑΟΘΕ, 

ἔπ6 Ργθβουναϊτοη. οἵ {ΠῸ ΘΡΙ  τΆΠη5 ποῦ Ρῥυϊηϊθα ἃ 

ἀπ Ἀρροπάῖν (Βοοῖς ΧΨ]), ἀδυῖνοα, πὸ ἀοι!ί, ΟΠ ΘΗ͂ν 

ἔγουὰ ἃ πον ἰοβὺ θοοὶς οἵ (ρα ]αθ᾽ ΑΕ ΠΟΪορῪ οοι- 

ἰαϊηΐηρ ΟΡ ϑΥἈ]η8 Οἢ. ὙγΟΚΒ οὗ αὐτὸ. [Ιᾧ τὴᾶν 6 ἃ 

πλαϊίου οἵ αἰβραΐο διηοηρ βοῃοΐανς, θὰ 1 ἄο ποῦ 

θε] ονα τηνβο] ὑπαῦ Π6 δὰ δὴν ἰοχὺ ᾿είογθ: ἢΐπη 

ὙΠ ]0 ἢ νγὰβ θούζου ὑπὰπ, οΥἩἨΎΪπάορεπάθπηὶς οὗ, ἐπε 

ἐγααι του οἵ ὑπῸ Ραϊαΐϊηθ Μαπαβουρῦ. 1 {πογοίογο 

Αἰνναγ 5. ΤΌ]]Ονν, ἃ5. βυ νοῦν ἃ. ΡΟΒ51 016, ὑΠιῖς. ἐνδα ἴοη. 

[ἡ 5 πΉ10}} 5 διοσγαρλίοαί 1)οτοπ αν, ἀπά ον Ρ]αππ65, 

ἃ ΘΌΟΣΪ δοοοιηΐ 15 ορίνθαηῃ οἵ ὑπὸ ἢϊθίουν οὔ ἐπε 

Δμυποίορσν, ἀπα γϑδάθυβ τᾶν σοηϑαΐῦ {Π||5.. Α 5181} 

μεύζω δπα τοῦτα τοοθηῦ δοοοιηΐ ἰ5 Μυ. Μδοῖ]ςαι]) 5 ἴῃ 

{πῸ Γηϊγοάιαοξίοη ἴο 5 ϑιοίοοί Ερίσγανς ἤγοηι ἰἢς Ογοοῖ 

Απίποίορσυ. 

Α νον 5014, ρουμαρ5, θ6 βαϊα ἃ5 ἕο {ΠῸ ἀὐγδηρο- 

τηδπῦ οἵ ὑπ ορίρυαγὴηβ ἴῃ ἔπ 6 ἴγ6 6 ΡΥ] ΠΟΙρᾺ] βου 065. 

Αρανῃϊαβ ἴῃ ΠῚ ΡΥΟΘΠῚ ροῖνοβ τι5 ἢ. οὐνῃ οἰ ϑϑιποιθίοη 

οὗ Ὁπ6 Ερίρυδμηιβ : (1) ᾿)δαϊοαΐουν, (32) Οἡ δ γουκϑε οἵ 

Ανῦ, (9) Βϑρα]ςοῆναὶ, (4) 1) δοϊαμηαΐουυ (9), (5) ϑ'δυινῖοαὶ, 

(6) Αὐπαΐουν, (17) (ην να] ; ἐ.6. ὅπ 6 βαθηθ ο]αβϑίῇ- 

ΘΑ ΟΠ ἃ5 ἐπαῦ οἵ (δρ!α]αβ, Ὁ ποῦ ἴῃ Π6 βᾶτηθ 

οὕάθυ. Της ϑοῃο]αβδῦ οἵ ἀπὸ Ῥαϊαΐίπε ΜΩ. [6115 τι5 

ἐπαῦ Μοεδασονβ νγθαϊ ἢ τννὰβ ποῦ διυγαπηρϑα ἀΠη66Υ 

5] 6 οὔθ αὖ 411 'νὰΐῦ ΔἸ ρ ΠΑ] θυ! οα}}ν (1.6. ἴῃ Ππ6 ἀ]ρΠα- 

θούϊοα! οὐάεν οὔ ὑπ ἤγϑι Ἰεϊϊουβ οἵ {πΠῸ Ροοθιη5), ἀπ 

ν]] 



ΡΕΕΕΑΟΕ 

να Κπον ὑπαὺ ΡὨΠ ρραθ᾽ Ὑνγδαῦῃ νγὰθ 50 δύγ  σ 6, ἃ5 

411 ὑπΠ6 Ιοῆρει ἔταστηθηΐβ οὗ 1 τεϊαϊη {π15 οΥ̓6Υ. 

Ουτϊοιιϑῖν ποι ρὴ ὑπεγα ἃΓῈ νεῖν ἔενν ἐγᾶσαβ οὗ 500 ἢ 

Δ ΟΥ̓ΔΕΥΙ ἴῃ πε ἔγταστηθηῖβ οἵ Μεϊθαρονβ  γεαϊῃ, 

ΠΟμΠῈ ἰπ ἐπα ργεβεηῦ νοϊαπηθ. 115 15 ἃ ἰδοῦ 1 ψ1}} 

ποῦ αἰζειηρὺ ἴο δχρἰδίη. 

Ιου] θα σ᾽ 8ΔΠΥ Ροββῖθ]6, θαῦ ηργόθα]6, γεδᾶθυ 

γγΠ0 ἀ6ϑἰγῈ8 ἴο ρεῖαβα ἔπΠ6 Απίποϊορν 85 ἃ ψΠΟΪ6, ἴο 

Γ6δΔα ἤγϑῦ πε ερίργαμηβ οἵ Μ δ] βασευβ ϑίθερμπαπαβ, ἔῃ δ ἢ 

ἴποβε οἵ ἐπαὺ οἵ ΡΒΠΙΡΡα5, πα ἤπα}]ν ἔπε ΒυζΖαπεϊπα 

ΡοΘπη8. [ἴῃ {πε ἰηΐθγναὶβ ὑπΠ6 ἴτοη παπᾶ οὗ Ηϊβἕουν 

δα επύγοὶν τοοαδῦ ἀπ ομδηροα ὑπΠ6 ϑρὶτδ ἀπ ἐπα 

Ιδησιασα οὗ ἀτδεθοθ, δπα πο τηϊϑαπαάδυβίαπαϊηρ 

Πὰ5 θεδπ οδπβεα Ὀγ Ρβορὶς ααυοίίηρ δηγτῃϊησ ἔγῸ Τα 

Π6 “Οτγεολ Ἀπ πο]ορσγ  ἃ5 5ρεο ον “ ατγοοῖ. ΚΝ ε 

Πᾶνε ἴο 468] νυ! ἴτας ἀραβ δἰπηοϑὺ ἃ5 ψν  Ε]ν 56 ρδγ- 

αἰεα δβ ἴῃς Βοιηδᾶπ οοπαϊοδϑῦ, ὑπΠ6 ϑάχοῦ οοπαπδϑῦ, 

ἀπ πε Νοιτηδη οοπαιϊαϑὺ οἵ Επρὶαπά. [Ὁ 15. ἔστι 8 

ὑπαῦ ὑπ ροδιηβ οἵ 411 ἴῃ βροόοοὴβ ἂύα ψυυϊ θη ἴῃ ἃ 

Ιἰδησαασα ὑπαῦ ργοΐθθθοβ ἕο θ6Ὲ οπο, πῦ {Π15. 15. ΟΪΥ 

ἄμπε ἴο {πε σοπϑοϊοιϑηδβθα οὗ ὑπΠῸ Ἰεαυποα ατεεῖκβ, ἃ 

σΟΠ ΒΟ ο5η 655 γα 5}}} ταϑρεοῦ ἴθ ἔμθι ἰο-ἀἀγν, παῖ 

της ρ]ουίοιβ. ἰαμσαασο οὗ οἱά αταϑθοθ 15 ὑπεῖν ἴπ- 

ΡΘΥ5Π401]6 Πουίζασα, ἃ πουϊΐασα ὑπαῦ {Π|6 σουγαριοη 

οὔ [πΠ6 ἀρὸ5 5ῃοιυ]α ποὺ μὲ ρευτηϊ θα ἕο 46Η16. 

Α5 τεραγάς ὑπΠῸ ατεεὶς ἰαχὺ ἴῃ Βόοοκθ {Ἐ-ΥὦὡἹΤῚῚ δῃᾶ 

ΨΠ 



ΡΕΕΒΕΑΟΘΕ, 

ΓΧ, νν μοι παᾶ ἐπὸ τἀναπίαρο οὔ Βείμρ οἀϊτοᾷ Ὀγ 

Βιδα τι ]16ὺ (ὑπὸ Ταθμον ἰαχῦ), 1 ἀο ποὺ σίνο {ΠῸ 

ΒΟΌΤΟΘΒ οὗ 59} οπδηρσοβ Όσ ἔπ Ἰοησ Ξἰαπάαγα ἑεχὺ 

οἵ ᾶθπον (πὸ Παοῦ ἐοχὶ) ἃ5. 1 ἐπῖηκ δὲ ἴο τλᾶῖκε, 

δχοθρὺ ἴῃ οα565 ὑγῃθυθ ἔπ 696. ΒΟυ ΓΟ 65. αὐ Βα ΒΘ 6 ἢν 

ἴο ϑιδα μου 5 δα! το, ἴῃ ὙΠ οἢ 411 οοπ͵]δοΐαγοβ 

ῬΓανϊουϑν τηϑάθ γα οἰϊθεα δηὰ ἰπ ψῃΐοῃ [1] ἰη- 

Τογτηαϊίοι ἰ5 σίνθη ἀθουὺ ἔπε ἐγαάϊξίοη. ΤῊΐϊβ μου κ 

οὗ Πὶς ἴδ νγὰβ. οὐδ ποῦ Ὀγ ἷς ἰαπηθπίθα ἄθαίῃ, 

ΔΠα ἰπ {ΠπῸ τοπιαϊηΐπηρ ὈΟΟΚ5, ὑπουρῇ ἐπγοιρὶ πὲ 

Κιημάποββ οὗ πε [960 ΓΑ γᾶν 1 πᾶνε ὑπΠῸ δαἀναπέαρσε 

οἵ οοπβιϊτῖησ ἔΠ6 ἔαοβηα οὗ {πὸ Ῥαϊαϊίπε Μ8.,1 

5841} ποῖ ἤἢὰνε {Ππὰᾶΐ οἵ ἰδ Ἰεαυποα αἰά. 

γι ἘΣ ΡΆΨΟΝΝ 

Ρ.. 
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τὶ 





᾽ν 

᾿ 

ΑΘΗΒΟΝ ΟΙΟΟΘΊΟΑΙ, ΤΙ5Τ ΟΕ ΤῊΕ ΜΟΒῈ ΓΜΡΟΒΆΤΑΝΤ 
ΒΟΟΚΒ ΟΟΝΤΑΙΝΙΝῸ ΨΕΒΒΕ ΤᾺΑΝΒΘΤΙΑΤΙΟΝΒ ΕΒΟΝΜ 
3 ΤῊΝ ΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

1806. 7γαππίαίϊοπα, εἰς ν ἤγοηι ἐνε ατνεοῖ Απίποίοσψ, οὔο. 
δ [ΒΥ ΒΕ. ΒΙαπᾶ ἃπὰ Ψ. Ἡ. Μουῖνδ!ο.) 

1813. Οὐοἰϊεοίίονιβ ἔγοην ἐδε Οτεεῖ; Απίμοίοῦψ αν ἤγουν ἐδὲ 
π Ραπίοταϊ, Εἰεσίας απα Π)ναπιαΐξῖς ᾿οοίβ οὶ Ογεοοε. 
ἤ ΒΥ Β. ΒΙδηά δηὰ οὔμεῖβ. 
, ΓΜδην νουβίομβ Ὀν {΄. Η. ΜαεγῖναϊἹϑ. 

Α πον οαϊϊοθ. Βγυ 1. Ἡ. Μογίναϊβϑ. 
' [ἴδην νογβίοηβ Ὀγ Ο. Μουῖνδθ. 

1847. ϑρεοίηιοης οΓ᾽ ἐπε ᾿οείβ απὰ Γοείγῳ οΓ Ογεεοε απὰ 
Ν Κοηιθ. ΒΥ ναγίοιιβ ὑγαηβὶαΐοσβ. Εαιθα ὈγῪ 

ὙΠ] απ Ῥοΐου. δληααοϊρῆϊῖα. 

1849, Απίποίοσία Ροϊψοίοίία. ΑἋ ποϊθοϊΐοῃ οὗ νβϑυβίοῃβ 1π 
; ναυῖουβ ἰδησίαρθθ, οἰϊθἣν ἔγοηθ ὕπθ ατθοκ 

Απίμοϊοσυ. Βυ Η. δ 6] ]16βίδυ. ὁ 
ΓΥ ΕἸ] β]θν τγὰβ οοΪν {Ππ6 ϑαϊῦοῦ ἃπα δαῦμουν οὗ βΒοιὴθ 

οὗ Ὁῃ6 νϑυβΊ 8. } 

1859. Τὰς Οτεοῖ Απίδοίοσυ, α8 βοϊδοίεα ον ἐδ τιδε οἵἨ ἸΓεϑί- 

; 
ἃ 

ηυϊηδέεν, Είοη «πα οἰεν Ὀιδίτς δεμοοῖβ. 1 Αὔθγα!ν 
ὑταπϑὶαἰθα ἰηΐο Πρ] 5 Ῥγοβθ, ομϊθῆν ὃν α. 
Βασροβ. Τὸ ΒΊΟΝ ἅτ δα ἀθα πιθύγ]οα] νΘΥΒΊΟΠΒ, ἀ 

εἴο. 
Ἢ [Βο πη ΟἸαββίοβ. 

[1864]. ατγεεῖ Απἐ]ιοίοσῳ, υυἱ!ἢ. Νοΐε5 ΟΥέϊεαί απὰ Επρίαπαίογψ. 
Ε Τταηβαἰοα Ὀν Μαον ορογῦ ας γ16 ΜΙ αοάτορονυ. 

[ΔΙ δοτορον, δὰ ΑΠρ]ο- Τα η ΒΟ] ἴον, ργοάιοθα δα- 
νᾶποθ ἰηβία! ηθηΐβ, ἃ5 δ ρεείηιεηϑ 07 Οτεοκ Α- 
ἐποίοσῃ [1855] δὰ ριίαρῆβ ἤγουν ἐδε ΟὙΕεαΙΣ 
«ΑΑπιλποίοσῳ [1857]. ΗΙ5 νϑυβί οὴβ ἃγθ γϑύῦμϑγ α]], 
Ῥαΐύ ο]ο56 ἴο η6 ατϑοκ.] 

ΧΙΗΪ 

παγετῷ ἰγς 
»" 



(ΓΟΗΒΟΝΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΠῚ5Τ 

1809. 1αγιβ απ ρίσγαμιβ, ΟΠ ΘΗν ἔγοπι (η6 ατθοῖς Αα- 
ὑΠποϊοσν. Βν Βἰομαγα Οδγποίῦ. 

[16 ΕΡΙβυϑηη5 γ γα σορυϊηΐθα ἴῃ 1892, 85 4 Ολαρίεί 
7 οην ἐπε αν Απίλμοίοσν. 

1871, Μηϊβεεατιῖεβ ὃν Φοΐπ͵ Ααἀαϊησίο ϑ'ψηιοπα, Μ.}. 
Βεϊθοίθα δηὰ οαϊύθα, νι δὴ ἰηὐγοάπούογυ 
ΤΠ Θ ΠΟΤ, ὈΥ ΠΪ5 50η. ; 

1873-6. ειιαϊες αΓ {δε Οτεε; ΓοείβΊΌ. ΒΥ δομη Δἀάϊηρίοι 
ΞΥΤΩΟΠα5 [{Π6 νου ΠΡ 61]. 

[Εά. 8, 1893. ΟἸαρίύθσγ χχῖ!. ἴῃ νοὶ]. 11. 46815 τι 
{Π6 Απύμοϊοσνυ, 8π4 οοῃΐαϊηβ ΠΥ ΝΘΓΒΙΟΠΒ ὈΥ 
0868 δΔαῦΠοΥ, δ15 ξαῦμογ, δηα οὔπουβ.) 

1878. Ολνυψοαλέπεοηια σαϊπεγεά ἤγοην ἐπε τεες Απιλοίοσψ. ΒΚ 
ΥΥ. Μ. Ἠδγάϊησθ. 1714. Νιπείεογίν, Οσηάίανῳ, 
Νονθιθου, ΡΡ. 8609--888. 

1581. Απιαταπέδ, απὰ Α5ρΠοαεῖ. ϑοῆρβ ἴγσοπη ὑπ ατγϑοκ 
Απτποϊοσυ. Βυ ΑἸ ἔγρα Φοόοβιαα Βαύ]ον. 

τ 88 {γδηβίδίου 15 ἴο "06 αἰἸβ.ϊπρι 5Πη6α ἔγοπι Π6 Ἰαῦα 
Ατύμαγ 4΄. Βα.16γ.] , 

1889. Ζουο τη [}ἀἰδηι688.: α πυοΐτηιε 97 Οοεηι8. 
[ΒΥ Η. Ο. Βδθοβίηρ (ὈγΥ πο {πὸ τη]ογν οὗ 

ΨΘΥΒΙΟΠΒ ἔγοπ ὕπμ6 Δηὐποϊοσν ἀγ σοηςτγιθι 6), 
“. Β. Β. ΝΙΟΒΟ]15, δηά 1. ΥΚν. Μαδῦκαῖ ὙΠῸ 
ῬΟΟΚ τῦδϑ τϑργϊηΐθα ἴῃ ραῦῦ 88 ἤουε᾽β Ποοϊίης 
Οἴαβε, ἴθι 1891, δπα Τ)θδη Βδθοηρ 5 νΘΥΒΙΟΠΒ 8 ΓΘ 
γϑρυϊηξθα, γον βθα, ἴῃ ἢἷ5 7π α ααγάεη, 1898.] 

1888, αγα88. ὁΓ !Ραγηαϑδβιιβ, Πμψηιο Οἰά απάᾶ- Νει. Βν 
Απᾶγονν [μην 

[ϑϑοοπά δαϊύϊοη, 1892, τ Δα α1010Π8.] 

[1889]. ϑεϊεοίίοτια ἤγοην {με τε Απίμοίοσψ. ἙΙθα Ὀν 
τάμα Β. ΤΠΟΠΊβοη. 

[πὶ {πὲ ““ δ θυ θαγν Ῥοοὺβ "ἢ βθυῦϊθβ. Νοῦ νϑὺν νγ8]}} 
οαϊτθα, θας οοπίαϊηβ ἸηϑΥ σΟΟΩ͂ νΘΓΒΙΟΠΒ5.} 

1890. δίν Ῥορηις 9" Μείοαψεν. ὙΝΊΒΗ ἃ ὑταπδιίϊοπ θυ. 
ν᾽. Ἠδδαϊδῃ. 

[1891.} δγοην ἐν Θαγάεη 4 Π εἰΐαβ. 'Ῥυδηβιαὐϊομβ ᾿πΐο νθυβ6 
ἔγομι ὕμ68 Οτσθοὶς Αμύμοοσυ. ΒΥ 1111ὰ Ο, Ῥευσυ. 

χΧὶν 



1898. 

ΟΕ ΝΕΕΒΕ. ΤᾺΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝΒ 

«ἀπιλοίοσιαε αγάασας γοίϊεσα. ΤΠ Τόν ριὶμνύαπὶβ οὗ 
Βοοῖκ Υ. οὗ Ὁμ6 δαϊαξίηε Απίμοίοηψ, δα ϊῦθα, ἀπὰ 
Ῥαγὶν σοπαθγοα ᾿ηΐο ΕἸ 5 γϑυβο, Ὀν ὟΥ. Ἐ. 
Ῥαΐοῃ. 

ς ἄπ Πεδο 9. ΟΥγεεῖ ϑοηγ. ἘπρΊΒηθα Ὀγ ΥΥ. Ἡ. Ὁ. 
Ἐοιιβθ. 

. ἴοδεο [εανεβ ἥζοηι λιϊοβίγαξιβ απ οἱμεῦ Οοθηι5. 
γυειΐθη Ὀγ Ῥδῦον ΟβΡΟΓΏ. 

. Ραγαρλγαδε απαὰ ΤΥγαρδίαἰοπβ ὕγοην ἰδ6 Οαγεοβ. Ἔν 
{Π6 Εδιὶ οἵ Οτοιηθυ. 

. αὶ Βοοῖ ο ΟΥγεοῖ; Ἰεγϑο. Ἔν  α]ίον Ἠθδα]δμ. 
[ΤΥ ηβ]ὐ!οηβ ἔγομ πα τἴο ατρεὶς. 

. ΡΡοεἢιΒ ἤγοτι ἰδὲ Οτγεεῖςβ Απμοίοηψ. Αὐἰοιηρίθα ἴῃ 
ἘΠΡΊΒἢ νοῦβο, Ὀν α. Η. Οο05. 

. αὙεεῖ ᾿ουε ϑοπης απὰ ἔρίσγαηιβ ἤγουν ἐπα Απέϊιοίοσῳ. 
Βγ “. Α. Ῥοϊί. 

ΞΘΟΟΠα 56 Γ 165. 

«Αποῖενε δηι5 ἴα Δδίοαζογπ, ϑιείέϊηθ. Ῥϑῖης ν υβίομβ οὗ 
1π6 ἀνθεῖ Απύμοϊοσν ἢ Ἰὔηρ] 5. στην Ὀγ 
γἃγοι5 νεῖ ΐοσβ. αι Ὀγν (ἃ. Β. ατιπάν. 

[Δίαην νϑυβίοηβ ἃγ6 σοῦ θαῦθα Ὀγν ὑμθ ον ἀηά 
Με. Ῥοίι.]1 

Χν 





σΚΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ΒΟΟΚῚ 

ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ἘΡΙΘΒΑΜΒ 

ΟἩΤΕΡΙΥ οΟΡ 65 οὗ δοίτια] ᾿ηβουὶ ρύϊοηβ ου ΒυΖαπέϊηθ Ομ ατο ΘΒ 
ΘαΥ 6 ἔπᾶπ 1000 Α.Ῥ., πᾶ ἃ5 βιιοῃ οἵ Ὠἰβέουϊς ναῖπθ. ΤΠῸ 
ἔγθαπθηῦ Α]]τπιδίοηβ ἕο ὑπ6 ὈγΠΠας οἴδοῖ ογοαϊθα ὈΥ {Π|Ὸ 
ΠΊΟ58 105 Δ Πα Ῥ ΘοΙοῖ5 Π]Δ γ Ὁ]65 νν 1} θ6 πούϊοοα, 

ΥΟΙ,. Τ. Β 



ΑΝΘΟΛΟΓΊΙΑ 

Α 

ΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩ͂Ν ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤᾺΑ 

τὰ τῶν Χριστιανῶν προτετάχθω εὐσεβῆ τε καὶ θεῖα ἐπιγράμματα 
κἂν οἱ Ἕλληνες ἀπαρέσκωνται. 

1.- - Εἰς τὸ κιβούριον τῆς ἁγίας Σοφίας 
ε Ὁ“ » ’ 

᾿ς οἱ πλάνοι καθεῖλον ἐνθάδ᾽ εἰκόνας 
ἄνακτες ἐστήλωσαν εὐσεβεῖς πάλιν. 

2... Ἔν ταῖς ἁψῖσι τῶν Βλαχερνῶν 

Θεῖος ᾿Ιουστῖνος, Σοφίης πόσις, ᾧ πόρε Χριστὸς 
πάντα διορθοῦσθαι, καὶ κλέος ἐν πολέμοις, 

Μητρὸς ἀπειρογάμοιο δόμον σκάζοντα νοήσας, 
ἈΝ »] ᾿ -“ 7 ᾿] ΑΩ͂ 

σαθρὸν ἀποσκεδάσας τεῦξέ μιν ἀσφαλέως. 

9.--.εοἩἷἰς τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς αὐταῖς 

να πρὶν ᾿Ιουστῖνος περικαλλέα δείματο νηὸν 
τοῦτον Μητρὶ Θεοῦ, κάλλεϊ λαμπόμενον" 

ὁπλότερος δὲ μετ᾽ αὐτὸν ᾿Ιουστῖνος βασιλεύων 
κρείσσονα τῆς προτέρης ὥπασεν ἀγλαΐην." 



ΟΝ ἈΝΤΉΟΠΟΟΥ 

ΒΟΟΚῚΙ 

ΟΗΕΙΒΘΊΤΙΑΝ ἘΡΙΘΟΒΑΜΒ 

Τιοὐ ὕπθ Ῥῖουβ ἀπᾶ σοαϊν ΟΠ γι βυϊαη ΕΠ στα πι5 ἔα Κα ργθοθάθηοο, 
δύϑθῃ 11 {Π6 ρασϑηβ ἃγ6 αἸβρ] θαββᾶ, 

1.---Πιδογίδοι οἡ ἐπε Τ᾽ αδογπαοῖὶο ὁ ϑαῖπέ ϑορήϊα 

ΤῊΕ πηδσοβὶ Πα ἔπ Πογθίϊοβ ἴοοκ ἄονη ἸΌμ ΠΟΥ 
ὉἿΓΪ Ρΐοι5 ΒΟΥ ΘΓ ΕἸΡῚ5 ΤΕ Ρ]δοαδα. 

2.-- Ππιδογιδοά οἡ ἐπε 4056 9 Βίαομονγπας 

ΤῊΕ αἰνίπα «Ππιϑιϊπ, {Π6 ΠυβΡαπα οὗ ϑορῃΐϊα, ἴο 
γΠοτὴ ΟΠ γῖϑῦ σγαηΐθα {Π6 ΟἹ οἵ γοβζογίηρ δνευυ ἐϊπρ, 
ἈΠῸ οοῦν ἴῃ νἂγ, ἤπαϊησ ὑπαῦὺ π6 εηρὶε οὗ ἐπε 
νἱγρῖη Μοΐπου ννὰβ τοϊζευϊησ, ἴοοκ {Π6 ἀδοαγϑα ραγὲ 
ἴο Ρΐθοθβ δηα 110 Ὁ Ρ ἀρσαὶη Βα ῦγΪν. 

9.- ΟΝ" ἐλ ϑαηιο 

ΤῊΙ5 ἰόν εὶν ἔδιηρ]ς 5 ϊηϊηρ ἢ Ρεδαξν ἔπ 6 ϑαυ]οῦ 
«δι θα] ἴο ὑπεὸ Μοῖμον οἵ αοα. Α Ἰαΐον «πη 
ἀαγίπο ἢἷς τεὶρη ἐπαάονοα ὃ ψ ἢ ποτα ἐπᾶη ἰΐς 
ἔουτο 1 ΞΡ] ΠΟ γ, 

1 Ἢρ δηα δῖον οὗ οοῦγβα -Ξ ἰοοηβ, Ρἰ οὔ Γ65, 

Β3 



ΟΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

4.- -Εἰς τὸν ναὸν τοῦ Προδρόμου ἐν τῷ Στουδίου 

Τοῦτον ᾿Ιωάννῃ, Χριστοῦ μεγάλῳ θεράποντι, 
Στούδιος ἀγλαὸν οἶκον ἐδείματο" καρπαλίμως δὲ 
τῶν κάμεν εὕρετο μισθόν, ἑλὼν ὑπατηΐδα ῥάβδον. 

Ὁ.--εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ ἐν τοῖς 
᾿Αμαντίου 

Τόνδε Θεῷ κάμες οἶκον, ᾿Αμάχττιε, μεσσόθι πόντου, 
τοῖς πολυδινήτοις κύμασι μαρνάμενος. 

οὐ νότος, οὐ βορέης ἱ ἱερὸν σέο δῶμα τινάξει, 
νηῷ θεσπεσίῳ τῷδε φυλασσόμενον. 

ξἕώοις ἤματα πολλά: σὺ γὰρ νεοθηλέα Ρώμην, 
πόντῳ ἐπαΐξας, θήκαο φαιδροτέρην. 

0.--,ΕἩἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἐν τοῖς 

Σφωρακίου 

Σφωράκιος ποίησε φυγὼν φλόγα μάρτυρι νηόν. 

7.----ΕἾς τὸν αὐτόν 

Σφωράκιε, ζώοντι φίλα θρεπτήρια τίνων 
γήθεεν ᾿Αντόλιος, σὸς ἀνεψιός" οἰχομένῳ δὲ 
αἰεί σοι γεραρὴν τελέει χάριν" ὥστε καὶ ἄλλην 
εὗρε, καὶ ἐν νηῷ σ᾽ ἀνεθήκατο, τὸν κάμες αὐτός. 

- ’ Α ὃ,----ΕλἰἸς τὸν ναὸν τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
, ΄,΄ ὦ τ ἐν ΄ ᾽ φᾷ. "ἃ ’, 

Παύλου, πλησίον τοῦ ἁγίου Σεργίου εἰς τὰ Ὁρμίσδου 

Χ ριστὸν παμβασιλῆα φίλοις καμάτοισι γεραίρων 
τοῦτον ᾿Ιουστινιανὸς ἀγακλέα δείματο νηὸν 

4 



ΒΟΟΚΊΙ. .-8 

4.-ῶπ ἐπε Τοηιρίο 9. δὲ. “ολπ ἰδε Βαρίϊδέ (““ἐλὸ 
Ἐογοσγιοιηον "}) τὰ ἰἠδ ῥγορενγίῳ οΥΓἹ διίπιεί τις 

ϑτυθιῦβ θα} Π {πὶ αν Ποῦβα ἴο Φοῆπ ἀπ σγεδί 
βουναηΐ οἵ (Πγῖσῖ, ἀπα αυϊοκὶν σαϊηδα {Π|Ὸ τευναγαὰ οὗ 
ἢῖ5 νου Ὀγ οὐϊαϊηῖπο {6 ΘΟηβα]αν ἔαβοαβ. 

ῦ.--Οἡ ἐλπὸ ΟἸμιγοῖ οὗ 8.. Γποιπας ἐπα Αροείϊο π᾿ ἐδὸ 
ργορεγίῃ ο΄ Ανιαπίϊις 

ΤῊΙΒ Ποῦβα ἔθου αἰ 50 τηακε ἴου αοα, Ανηδηΐξίαβ, [ἢ 
πες πα α]ς οὗ {ες 56α, οοτηθαϊίησ {Π6 ϑυν 1] Πρ ννᾶν 65. 
ΝΟΥ βου ΠΟΙ πουΐῃ υνὶηα 5}4}}] 5ΠΚ6 τῃγ ΠοΙγῪ 
ἢουβα, σιιδγαθα 85 ἰὖ 15 Ὀγ ὑΠὶ5 αἰνίπε ἰθρ]6. Μαν 
ἴῃν ἀαγϑ 6 τηϑην ; ἴον ποιὰ Ὀγ ᾿ἰηνδαϊηνσ {Π|Ὸ 568 Παβῖὶ 
τηδάς Ναυν ἤοτηδ τηογα σ]ουίοι. 

6.--Ἠοδσδη ἐδ Ολιροῖ ὁ δὲ. Τλοοάονο πὰ ἐπ ἰαπάὰ οὐ 
δ ρλοταοῖιδ 

ΞΡΗΟΠΑΟΙῸΒ Πανὶπρ ἐβολρϑα ἔγοιη ἃ ἔγε 1} {Πϊς 
ἴδια] ἴο ἐῃ6 Μαγίυγυ. 

.- ὁπ ἰδ ϑαηιῖο 

ΒΡΗΟΗΒΑΟΙῦΒ, Δηζο 5 ἔπ ν Παρ ονν το]οϊοθα ἴῃ γὸ- 
Ραγίηρσ ἀυχίηρσ ἴῃ γ 16 την Κἰπάπθβ5 ἴῃ Ὀυϊηρσίηρ Ὠΐτὴ 
ἼΡ, ἃπα πον ὑποὰ αὶ ἀδδα ὄνεῦ ρᾶγϑβ ἔπεα σταΐοία] 
ΠοπΠοΟυΓ ; 50 ἐπαῦ ἢῈ ἔουπα ἴου {πθῈὸ ἃ πδὸνν ΠΟΠΟΙΙΓ, 
Δ ηα Ἰαϊά {Ππ66 ἴῃ {πε θη ρ]Ὲ ἔθου ὑπ γ56 1} αἰά 5 Π1]4. 

8,--ἨΟδὴ δε Ομμγοῖ οὗ ἐπε Ηοὶψ Αροκίίος Ῥοίον πὰ αι 
πϑανῦ δέ. ϑεγσίια ἵπ (ἠδ ργοροτίῳ ὁ Πονγνῖδιαϑ 

Ηονούπινα {πε Κίηρσ οἵ Κίηρο, ΟΠγῖθῖ, ἢ ἢϊς 
γγΟΥΚ5, «Φπϑιϊπίδη θ.11}0 ἐΠϊ5 σ]ογίοαβ. ἴθιαρ]α ἴο Ῥεῖΐευ 

5 



σΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΟΟΥ 

Πέτρῳ καὶ Παύλῳ: θεράπουσι γὰρ εὖχος ὀπάζων 
αὐτῷ δή τις ἄνακτι φέρει πολυκυδέα τιμήν. 
ἐνθάδε καὶ ψυχῇ καὶ ὄμμασι κέρδος ἑ ἑτοῖμον' 
εὐχαῖσιν μὲν ἕκαστος ὅ τι χρέος ἐστὶν ἑλέσθω, 
τερπέσθω δὲ ὁρῶν κάλλος καὶ δώματος αἴγλην. 

9.-- -κὀἰς τὸν ναὸν τοῦ ᾿Αρχαγγέλου ἐν Βοθρέπτῳ 

Καὶ τόδε σῶν καμάτων παναοίδιμον ἔργον ἐτύχθη, 
Γερράδιε κλυτόμητι' σὺ γὰρ περικαλλέα νηὸν 
ἀγγελικῆς στρατιῆς σημάντορος αὖτις ἔδειξας. 

10.--εΕἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πολυεύκτου 

Εὐδοκίη μὲν ἄνασσα θεὸν σπεύδουσα γεραίρειν, 
πρώτη νηὸν ἔτευξε θεοφραδέος Πολυεύκτου' 
ἀλλ᾽ οὐ τοῖον ἔτευξε καὶ οὐ τόσον" οὔ τινι φειδοῖ, 
οὐ κτεάτων χατέουσα--τίνος βασίλεια χατίξει; - 
ἀλλ᾽ ὡς θυμὸν ἐ ἔχουσα θεοπρόπον, ὅ ὅττι γενέθλην 
καλλείψει δεδαυῖαν ἀμείνονα κόσμον ὀπάζξειν. 
ἔνθεν ᾿Ιουλιανή, ζαθέων ἀμάρυγμα τοκήων, 
τέτρατον ἐκ κείνων βασιλήϊον αἷμα λαχοῦσα, 
ἐλπίδας οὐκ ἔψευσεν ἀριστώδινος ἀνάσσης" 
ἀλλά μιν ἐκ βαιοῖο μέγαν καὶ τοῖον ἐγείρει, 
κῦδος ἀεξήσασα πολυσκήπτρων γενετήρων' 
πάντα γὰρ ὅσσα τέλεσσεν ὑπέρτερα τεῦξε τοκήων, 
ὀ ρθὴν πίστιν ἔχουσα φιλοχρίστοιο μενοινῆς. 
τίς γὰρ ̓ Ιουλιανὴν οὐκ ἔκλυεν, ὅττι καὶ αὐτοὺς 
εὐκαμάτοις ἔργοισιν ἑοὺς φαίδρυνε τοκῆας, 
εὐσεβίης ἀλέγουσα; μόνη δ᾽ ἱδρῶτι δικαίῳ 
ἄξιον. οἶκον ἔτευξεν ἀειζώῳ Ἰϊολυεύκτῳ. 
καὶ γὰρ ἀεὶ δεδάηκεν ἀμεμφέα δῶρα κομίζειν 
πᾶσιν ἀεθλητῆρσιν ἐπουρανίου βασιλῆος. 
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αηα Ῥαμ], ἔου ὃν σ᾽νίπρ Ποποῦν ἴο Η]5 βουναπῖβ ἃ ΤΔ 
οὔεσγεῖῃ στγεαὺ οἱοῦν ἴο ἴπΠῸ Κίηρ Ηϊμηβ6] ἢ. Ηροχα ἰ5 
Ρτοδὺ ἴον ἔΠ6 50] ἀπα ἴον ΠηΠ86 Ἔγεβ. [1,οὖ δϑᾶοὴ ρεὺ 
ναὶ ἢῈ παῖ ποοὰ οἵ Ὀγν Πἰβ. Ῥγάγθυβ, πα ἴακα Ἰοὺ 
ἴῃ Ἰοοκίηρ" αὖ {πε θϑδιῖν ἀηα βρ!επάοιν οὗ {Π6 Ποιιβ6. 

9... ἡ λὲ (μιγοῖι ὁ δι. Μηιολαοί ὧν Πβοιἠγορίις 

ΑΝ {Π|8 οο] εναϊθα υγουὶς ἴοο 15 ὑπὸ ἔγιϊς οὗ τῃγ 
101}, 5164 Οἰειγδαῖϊαβ. ΕῸΣΓ ποὺ αἰαθὲ γανθαὶ ἴο 
5 πεν ἴῃ6 ἰονεὶν ἴειρὶα οἵ ἴπΠ6 οαρίαϊη οὔ {πῸ 
Δησο]ῖς Ποϑί. 

10.--ὃπ ἐλς Ολιγοῖ ὁ ἐπε Ποίψ Μαγίῳψν Ῥοϊψοιιοίιις 

Εσυροσια {Π6 ΘΙ Ρ 655, ΘΑΡῸΥ ἴο Ποποιν Οοά, βγοὲ 
θ.1}]Π μετα ἃ ἴειηρὶα οἵ Ροϊγεαοῖαβ ἴῃη6 βογναηΐ οὗ 
αοά. Βαΐ 5116 αἰὰ ποῦ τηδῖκε Ὁ ἃ5 σγεαῦ πα θδδαι Ἔα] 
5 1 15, ποῖ ἔγῸ ΠῚ) Δ ΠΥ ΘΟΟΠΟΙῚΥ ΟΥ̓ ἰδοῖς οὗ ροβϑβϑθβϑβίομβ- 
νυν αὲ ἀοὐἢ ἃ πα δ θη ἰδοκ ὃ-- -θαΐ θαολσβα ΠῈῚ ΡτορΠεῖῖς 
508} το! ποὺ ὑπΠαῦ 5Πη6 5ῃοι]α θάνε ἃ ἔδυα]ν ννῈ]}]} 
Κηοννῖηρ ον να του ἴο Δάοση 1.  Πό πος «]ΐαηδ, {Π 6 
ΘἸοΥΥ οἵ Ποὺ ὈΪ] οβϑθα ραγεηΐβ, που τη {Π|6ῚΓ τογαὶ 
Ὀ]οοα ἴῃ ὑπ6 ἔθ σαπογαίίοη, αἰά ποῖ ἀείεδαι {πα " 
᾿ορ65 οὔ {πὸ Θαθεη, ὑπ τηοΐμεὺ οὗ ἃ πο} ]6 γτᾶςθ, Βαϊ 
γα ϊθοα {Πῖ8 ἔγΟΠ ἃ 5118}} ἔθ ῃ}0}16 ἴο 115 ργδϑθηΐ 51ΖῈ 
ἃ πα θδδσῖν, ἱπογθαβίπρ [Π6 ροῦν οἵ ΠδῚ σηδην-ϑοορ γα 
Δισοϑίουβ ἢ [Ὁ 4}} ὑπαῦ 59ηὴ6 τδάθ, 56 τηδάξδ ΠΊΟΥΘ 
τηᾶρσηϊποσπῦ ἔπᾶπ ὑπ δυ, ΠΟ] ἀϊπηρ {Π 6 ἔσο [1 1}} οὗ ἃ μυϊηα 
ἀενοίεα ἴο (ἢγῖϑῦ. Ὑο παῖ ποῖ Πεατὰ οὗ Ψυ]14πᾶ, 
Πονν ἴῃ ΠΕΙ Ρΐοιβ οἅγ6 5Π6 ρο)]ουῇεθα ὄνϑὴ ΠΟΥ ρΡᾶγεηΐβ 
νυν ἔαὶν- ἔβη οα ννουκϑ ἢ ΑΙ] ἸΟπ 6 Ὀγ ΠΟΥ Τρ ΐθοιιβ 
τοῦ} 5.6 ᾿»ὰ}}} ἃ νου ν Ποιιβα ἴο ᾿πτηονΐα] Ροϊγειοῖιι5, 
ἴον 5η6 Πα ὄνοὺ βιπαϊδα ἴο σῖνο Ὀ] τη 6 1655 »Ἱ 5. ἴο 4]]} 
Αἰ] εἴε5 οἵ {πΠεῈ Ἡ βανθηὶγ Κίηρ. ἄνευ ΘΟΙ ΠΕ ΤΥ ΟΥ̓ 65, 
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πᾶσα χθὼν βοάᾳ, πᾶσα πτόλις, ὅττι τοκῆας 
φαιδροτέρους ποίησεν ἀρειοτέροισιν ἐπ᾽ ἔργοις. 
ποῦ γὰρ Ἰουλιανὴν ἁγίοις οὐκ ἔστιν ἰδέσθαι 
νηὸν ἀναστήσασαν ἀγακλέα; ποῦ σέο ̓ μούνης 
εὐσεβέων οὐκ ἔστιν ἰδεῖν σημήϊα χειρῶν; 
ποῖος δ᾽ ἔπλετο χῶρος, ὃς οὐ μάθε σεῖο μενοινὴν 
εὐσεβίης πλήθουσαν; ὅλης χθονὸς ἐ ἐνναετῆρες 
σοὺς καμάτους μέλπουσιν ἀειμνήστους γεγαῶτας. 
ἔργα γὰρ εὐσεβίης οὐ κρύπτεται: οὐ γὰρ ἀέθλους 
λήθη ἀποσβέννυσιν ἀριστοπόνων ἀρετάων. 
ὅσσα δὲ σὴ παλάμη θεοπείθεα δώματα τεύχει 
οὐδ᾽ αὐτὴ δεδάηκας" ἀμετρήτους γάρ, ὀΐω, 
μούνη σὺ ξύμπασαν ἀνὰ χθόνα δείμαο ναούς, 
οὐρανίου θεράποντας ἀεὶ τρομέουσα θεοῖο. 
ἴχνεσι δ᾽ εὐκαμάτοισιν ἐφεσπομένη γενετήρων 
πᾶσιν, ἀειζώουσαν ἑ ἑὴν. τεκτήνατο φύτλην, 
εὐσεβίης ξύμπασαν ἀεὶ πατέουσα πορείην. 
τοὔνεκά μιν θεράποντες ἐπουρανίου βασιλῆος, 
ὅσσοις δῶρα δίδωσιν, ὃ ὅσοις “δωμήσατο νηούς, 
προφρονέως ἐρύεσθε σὺν υἱέϊ, τοῖό τε κούραις" 
μίμνοι δ᾽ ἄσπετον εὖχος ἀριστοπόνοιο γενέθλης, 
εἰσόκεν ἠέλιος πυρίλαμπέα δίφρον ἐλαύνει. 

Ἔν τῇ εἰσόδῳ τοῦ αὐτοῦ ναοῦ ἔξω τοῦ νάρθηκος πρὸς 
τὴν ἀψῖδα 

Ποῖος ἸἸουλιανῆς χορὸς ἄρκιός ἐστιν ἀέθλοις, 
ἣ μετὰ Κωνσταντῖνον ἑῆς κοσμήτορα Ῥώμης, 
καὶ μετὰ Θευδοσίου παγχρύσεον ἱερὸν ὄμμα, 
καὶ μετὰ τοσσατίων προγόνων βασιληΐδα ῥίζαν, 
ἄξιον ἡ ἧς γενεῆς καὶ ὑπέρτερον ἤνυσεν ἔργον 
εἰν ὀλίγοις ἔτεσιν; χρόνον ἥδ᾽ ἐβιήσατο μούνη, 
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Ἔν οσν οἰἕν, ὑπαὶ 5Πη6 τηδάθ ΠῸῚ ραγθηΐβ ΠΊΟΥΘ σ]ουίοιιβ 
Ὀν Ὀεΐίευ νου κβ. μετα ἀο ψεὰ ποῦ πα {Πδῦ «[] πὰ 
μα ταϊβεα ΞΡ] πα ει ρ]ο5 ἴο {π6 ϑαϊηῖς ὙΠ ΘΓ 
ἀο νὰ ποῖ 566 ἴπΠῸ β'σῃ οἵ {πΠῸ ρίοιβ μαηᾶ οὗ {πες 
ἁ]οπα ἢ Υ̓ μας μΐαοα μαΐῃ ποῦ ᾿θαγηῦ ὑπαῦ ἐπ γ τηϊηα ἰ5 
11] οὔ ρἰεῖν ΤΠα ᾿πῃαθϊζαηὶβ οὗ ῃ6 ψ Πο]6 νου] 
βίησ ἢν ψοῦκβ, ὙΠΟ ἀγα αἴθυια }]ν ΥΘΙΘΙθ ΓΘ. 
Εὸγῦ ἐπε σψροῦκβ οἵ ρμῥίεῖν ἃτὲ ποὺ πίάάδη ; ΟΡ] νίοη 
ἀοῖἢ ποῦ 4φαθποῦ ἐπα ἰαθοιγβ οἵ Ρεπεῆοεπῦ νἱγίαα. 
Νοῦ Ἔδνὲπ ἐνβεὶ Κπουνεῖῃ ἤν τηὰπηΥ Ποιι565 ἀεα]- 
οδἰεα ἴο ἀοα ἐῃν παπᾶ Παΐῃ τηδάς ; ἔου ἔποι δομθ, 1 
ψθοη, αἰάςε 1] ἃ ἱππασ γα Ὁ]6. Τθιηρ]6 5. 411 ονεῦ ἐπα 
γνοΣ]α, ανεσ ἰδαγίησ {Π6 βεγνδηΐβ οἵ Οοα ἴῃ Ηδαᾶνεη. 
ΕΟΙ]]οννίησ ὈνΡ ΠΕΡ σΌΟα τνουκθ 411} ἐπ ἐοοίξξερβ 
οὗ ΠΕῚ Ραγϑηΐβ 58Π6 τπδᾶάθ {πε ἔδιηθβ. οὗ ΠεῈῚ γὰσα 
ἱπητηογίαὶ, αἰνναγβ νναϊκίησ π΄ ὑπΠ6 νΠο]6Ὲ ρμαΐ οἵ 
Ρἰεῖγ. ὙΠογαΐοσθ, ἃ}} γε βεγνδηΐβ οἵ πε ΗἩθάνθη]ν 
Κιηρσ ἴο ὑγῇομη 5Π6 σάνε οσἱβὲβ οὐ 110 θη ρ]65, ρτε- 
ΒΕΈῦν 6 ΠῚ σἸδαϊν ννἱτἢ ΠΟΥ 50η Πα ἢἰβ ἀδυρσῇηξεοῦβ, ἀπ 
τηᾶν {Π6 ᾿πητηθαβαγα Ὁ] 6 οἹοῦν οὗ ὑΠ6 τηοϑὲ θεπεῆσςεπί 
την βυγνίνε ἃ5 ἰορ ἃ5 ἴῃ6 ὅδ ἀγῖνεβ. ἢ1ῖ5. θυγηίηρ 
σΒατιοῦ. 

4: πο Ἐπίγαποο οὐ ἰἠδ δαηιο (ὐλιιγοῖ, οιίδια ἐΐα 
Νατίπεα 1 ἰοτυαγείβ ἐδ6 μ86 

ΉΑΥ αἶγα ἰ5 βυΠ]οεπῦ ἕο ομδηῦ {Π6 νροῦκς οὗ 
Δυ]απα, νῆῸ δῇζεσ (Ὁπηϑίδηϊπο, πΠ6 δάουπευ οἵ 
ἢϊ5. οπηθ, ἀπα αἴζευ {πΠῸ μον σοϊάεη Ἰ᾿σῃῦ οἵ ΤΠ θο- 
ἀοβίαβ, ΔπΠα ἰοῦ 50 ΤΥ ΤΟΥ] ἃποδϑίουβ, ἴῃ ἃ ἔδυν 
γΘΔΥΒ ΔΟσΘΟΙΏΡ Ι5Π6α ἃ ννοὺκ νοΐ οἵ ΠΕῚ τἄρα, 
γεᾶ, τἸογα ὑμὰπ ψουΐῃν ἢ 516 δἷοῃε αϊα νἱοϊεποα 

Σ 1 2,6, γοϑύϊθα]ο. 
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καὶ σοφίην παρέλασσεν ἀειδομένου Σολομῶνος, 
νηὸν ἀναστήσασα θεηδόχον, οὗ μέγας αἰὼν : 
οὐ δύναται μέλψαι χαρίτων πολυδαίδαλον αἴγλην" δ0 
οἷος μὲν προβέβηκε βαθυρρίζοισι θεμέθλοις, 
νέρθεν ἀναθρώσκων καὶ αἰθέρος ἐ ἄστρα διώκων" 
οἷος δ᾽ ἀντολίης μηκύνεται ἐς δύσιν ἕ ἕρπων, 
ἀρρήτως Φαέθοντος ὑ ὑπαστράπτων ἀμαρυγαῖς, 
τῇ καὶ τῇ πλευρῇσι: μέσης δ᾽ ἑκάτερθε πορείΐηῆς δὅ 
κίονες ἀρρήκτοις. ἐπὶ κίοσιν ἑστηῶτες 
χρυσορόφου ἀκτῖνας ἀερτάζουσι καλύπτρης. 
κόλποι δ᾽ ἀμφοτέρωθεν ἐ ἐπ ̓ ἀψίδεσσι χυθέντες 
φέγγος ἀειδίνητον ἐ ἐμαιώσαντο σελήνης" 
τοῖχοι δ᾽ ἀντιπέρηθεν ἀμετρήτοισι κελεύθοις 60 
θεσπεσίους λειμῶνας ἀνεζώσαντο μετάλλων, 
οὺς φύσις ἀνθήσασα μέσοις ἐνὶ βένθεσι πέτρης 
ἀγλαΐην ἔκλεπτε, θεοῦ δ᾽ ἐφύλασσε μελάθροις, 
δῶρον ᾿Ιουλιανῆς, ἵνα θέσκελα ἔ ἔργα τελέσσῃ 
ἀχράντοις κραδίης ὑ ὑπὸ νεύμασι ταῦτα καμοῦσα. 0 
τίς δὲ. φέρων θοὸν Ὶ ἴχνος ἐπὶ ζεφυρηΐδας αὔρας 
ὑμνοπόλος σοφίης, ἑκατὸν βλεφάροισι πεποιθώς, 
τοξεύσει ἑκάτερθε πολύτροπα δήνεα τέχνης, 
οἶκον ἰδὼν λάμποντα, περίδρομον, ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
ἔνθ᾽ ἵνα καὶ γραφίδων ἱερῶν ὑπὲρ ἄντυγος αὐλῆς ΤῸ 
ἔστιν ἰδεῖν μέγα θαῦμα, πολύφρονα Κωνσταντῖνον, 
πῶς προφυγὼν εἴδωλα θεημάχον ἔσβεσε λύσσην, 
καὶ Τριάδος φάος εὗρεν ἐ ἐν ὕδασι γυΐα καθήρας. 
τοῖον ᾿Ιουλιανή, μετὰ μυρίον ἑσμὸν ἀέθλων, 
ἤνυσε τοῦτον ἄεθλον ὑ ὑπὲρ ψυχῆς γενετήρων, 18 
καὶ σφετέρου βιότοιο, καὶ ἐσσομένων καὶ ἐόντων. 
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ἰο Τηθ ἃπα βιυγραββεα {πδ6 υυϊδάομη οἵ τεπονηρα 
ΒοΪοοπ ὈΥ Γαϊδὶπρ ἃ Παθϊζαϊϊοη ἴοῦ (οα, ψῇοβε 
σἰτἰεσίησ ἃπαὰ οἰαθογαῖα Ῥεαῦΐν ὑπ6 ἃσὸβ οαπηοῖ 
οοἸεῦγαΐε-- -ονν ἰδ τἰβα5 ἔχου 115 ἀδαρ-τοοϊεα ουηά- 
ΔἰΙΟΠ5, ΤΠ ΗΪΠ σ᾽ ΠΡ ἴτοτα {ΠηΠ6 στοι πα δηα ἀϑρὶ την ἴο 
πῃ6 οἴατβ οὗ ἤδανϑῃ, δπα πον ἔτοιη δαϑὺ ἴο νϑϑὶ 
ἰδ εχξεπηας {56} οἴου να ἢ ππβροάκαθ]ςῈ τσ ι- 
Π655 πη πα βαρ ῦ οα θοΐἢ 15 οἰάθβ ̓  Οπ εἰϊῃεν 
546 οὔ 15. αἰβ]ε. σοϊ τη. βἰδηαϊησ 0. τ ΘΟ] Π}Π5 
βιρροσχὶ {Πε τὰγβ οἵ {πῸ ροϊάθδῃ ἀομηθ, νυ 116 οη θᾶ. ἢ 
5146. Ἀγομθα τϑοθββθβ βοαϊζογεα οα {πε ἀοπηα τορτο- 
ἄπος ἔπε δνεῖ-τανοϊνίησ ᾿ἰσῃῦ οἵ {πε τηοοη. [Π}1Ὲὲ 
ΟΡΡοβῖξε νγ8}15 ἴῃ ἱππΌΠ  ΥΆ Ὁ]6 ραΐῃβ ἀγα οἱοϊ Πεα ἴῃ 
τ] τ  6]]οὰ5 τηϑίϑ]]ο νεὶπβ οἵ οοϊοῦγ, {κὸ ἤον ιν 
πηδδάον 5 γ ῃοἢ Ναΐατα τηδάα ἴο ἤἥονου ἴῃ {πα ἀθρὶῃ 
οἵ ἴΠε στόοκ, δπα πα ὑμεὶν ροσυ, Κεερίηρ {Π 6 πὶ ἴον ἐΠ 6 
Ηοιξε οἵ Οοά, ἴο "»κ {πε οἱ οἵ «υ]΄ὰπὰ, 50 παῖ 516 
τηϊσὴ δ ργοάμποα ἃ αἰνίπθ ὑρουκ, [Ὁ] ον σ᾽ ἴῃ ΠΘΥ ἴο]] 
ἐπα βἴαϊ πη] 655 αἰοϊζαϊεβ οἵ ποὺ ἤθασὶ. Ὑὐμαΐ βἴησεν οὗ 
ΚΙΠ Ὸ] νου κα 5Π.4}}] πον Παβίθη ἴο {π6 ννϑϑὺ, δυηδα 
ἢ ἃ Πυπαγνεα αγεβ, ἀπ στεδα ἀὐὶση δ ὑπ νϑυίοιιβ 
ἀδνίοοβ οα π6 νν4}15, σαζίηρ οα {Π6 οἶγοὶς οὔ {πῸ 
Βῃϊηΐησ Πουβ6, ΟΠ6 5βἴοιυ δεῦ οὔ ἃποίμῃεσ᾽ ὙΠεγτε 
γΟῚ ΠΙΔΥ͂ 566 ἃ ΤηΔΥν Θ]]05 ογεαἰίοη οἵ {πΠ6 ΠΟΙγ ΡῈ πο ]ς 
ἅθονε ἔπε οεπέγα οἵ {πε ρογοῖ, ἔπ νυῖβα Οοποίαπεϊπηθ, 
ἢονν ἐβοαρίηςσ ἔγοτῃ {Π6 14.015 Πα φαε πο δα {Ππ ἱπηρίουβ 
ἔανγ οἵ {Π6 πιδαΐμ απ ἀπα ἔουπα {πε ᾿ἰρ}ῦ οἵ της Τυϊηϊεν 
Ὀγ οἰεαηβῖπρ ἢἰβ Πἰπ}05 ἴπ νναῖθσ. ὅπ ο ἢ) 15 {Π6 ἸΆθΟῸΣ 
ἐπαῦ «{]ϊᾶηὰ, αἰζευ ἃ σοὰπί]οβα ϑυνᾶστη οὗ Ἰθοι 5, 
ΔΟΘΟΙΏΡ 56 ἕο πὸ βου οὗ ΠῈῚ ραγθηΐβ, ἀμ [ῸΣ 
ΠΟΥ οὐ ᾿ξ, δἀηα ἴου ἐμαὶ οὔ ὑποβα γῃο ἃῖὲ πὰ 
58.4}} "6. 

Δ 2,6. ὑμοὸ νυ εϑὺ ἕαςδαθ, 
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11.--Εοἰς τοὺς ἁγίους ᾿Αναργύρους τοὺς εἰς τὰ 
Βασιλίσκου 

Τοῖς σοῖς θεράπουσιν ἡ θεράπαινα προσφέρω 
Σοφία τὸ δῶρον. Χριστέ, προσδέχου τὰ σά, 
καὶ τῷ βασιλεῖ μου μισθὸν ᾿Ιουστίνῳ δίδου, 
νίκας ἐπὶ νίκαις κατὰ νόσων καὶ βαρβάρων. 

132.-- εἰς τὴν ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν ᾿Ολυβρίου 

Εἰμὴ δόμος Τριάδος, τρισσὴ δέ με τεῦξε γενέθλη" 
πρώτη μὲν πολέμους καὶ βάρβαρα φῦλα φυγοῦσα 
τεύξατο καί μ᾽ ἀνέθηκε θεῷ ζωάγρια μόχθων 
Θευδοσίου θυγάτηρ Εὐδοξία: ἐκ δέ με κείνης 
Πλακιδίη κόσμησε σὺν ὀλβίστῳ παρακοίτη: , 
εἰ δέ που ἀγλαΐης ἐπεδεύετο κάλλος ἐμεῖο, 
τὴν δέ μοι ὀλβιόδωρος ὑ ὑπὲρ μνήμης γενετήρων 
δῶκεν Ἰουλιανή, καὶ ὑπέρτατον ὥπασε κῦδος 
μητέρι καὶ γενέτη καὶ ἀγακλέϊ μητρὶ τεκούσης, 
κόσμον ἀεξήσασα παλαίτερον. ὧδ᾽ ἐμὸν ἔργον. 1 

13.- Ἐἰΐς τὸν αὐτὸν ναὸν ἔνδοθεν τοῦ περιδρόμου 

Κάλλος ἐ ἔχον καὶ πρόσθεν ἐ ἐπήρατον" ἀλλ᾽ ἐπὶ μορφῇ 
τῇ πρὶν ἀρειοτέρην νῦν λάχον ἀγλαΐην. 

14.--Ἄλλο 

Οὕτω γῆρας ἐμὸν μετὰ μητέρα καὶ μετὰ τηθὴν 
ξῦσεν ᾿Ιουλιανή, καὶ νέον ἄνθος ἔχω. 

15.-- Ἄλλο 

Ἦν ὦ ἄρα καὶ κάλλους ἔτι κάλλιον" εὖτ᾽ ἐμὸν ἔργον, 
καὶ πρὶν ἐον περίπυστον, ἀοίδιμον ἐ ες χθόνα πᾶσαν, 
ἀγλαΐης προτέρης ἐς ὑπέρτερον ἤγαγε κάλλος 
τόσσον ᾿Ιουλιανή, ὅσον ἄστρασιν ἀντιφερίζειν. 
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λ.» 

ΒΟΟΚῚΙ. τττῖς 

11.---Οοἡ ἐλ Ολιγοὰ οὗ ἐλα ϑαῖπίς (οδηιας απὰ ])ανιαη 1 
ὧι ἐλπε αἰδίνιοί οΓ Βαειίδοιις 

Ι, ΤΗΥ βευναπὺ ϑορηΐα, Ὁ ΟΠ γβ, οἴου ὑΠ|15 σις ἴο ἔῃ γ 
βευνδηΐβ. ἤδοοῖνα τπῖπθ οὐ, ἃπΠα ἴο ΤΥ ΘΙΠΊΡΟΤΙΟΥ 
Ψακεϊη σίνε ἴῃ ραγιπθηΐ {που οἴου ν]οΐουυ Οἡ ν]ΟΓΟΥῪ ΟΥ̓ΕΥ 
αἴβεαβεβ πα ἐπε θαυ Α Δ 8. 

12.--Ολ δὶ. Ειιρπενιῖα ὁ Οἰψδνῖιις 
ΓᾺΜ ἐπα Ησαβε οἵ ἔπε Τυϊηϊέν, ἀπα ἔτεα σοπθυδίϊοηβ 

θυ] 6. ΕἸγϑὶ Εππαοχία, ἔῃ 6 ἀδαρῆῃξον οἵ Τ᾽ πεοαοβὶιϑ, 
Βανίπηρ' εβοαρεα ἔγομ ννᾶῚ ἃ πα {πὸ θαυ θα Δ η5, οὐεοϊεα 
πα ἀδαϊοαϊοα τὴα ἴἰο σά ἰπ δοϊςπον]εασειηδπὲ οἵ ΠΥ 
ταβουθ ἔγοπιὶ αἰθίτοθθ. Νεαχὺ Ποὺ ἀδιυρ ξεν Ρ] οί ἴα 
τ ΠΟΙ πηοβὺ ὈΪεββεα ΠυβΡαπα Δ ουπεα τηθ. ΤΊ τα Ϊν, 
1 ρϑύομδποα τὴΥ θϑδιτν ννὰβ δὖ 4}} ἀδἤποϊθηΐ ἴῃ 5ρ] 6 η- 
ἀοαγ, τὰσηϊβοοπὲ «Π|Π||ᾶὰπὰ ἱπνθοιθα τὴ ἢ ὁ ἴῃ 
ΤΠΘΙΠΟΙῪ οὗ ΠΕΥ Ραγεηΐβ, ἀπα θεβζονγεα {πε Πεῖὶρῃξ οὗ 
ΒΊΟΥΥ Οὐ ΠΟΙ τηοΐμεῦ ἃπα αι ἀηα ἢδὺ τηοΐῃ οι 5 
1Παϑενουβ τοῖον ΟΥ̓ Δασιηθηξ σ᾽ ΤΥ ἰΟΥΠΊΕΙ ΔάοΙη- 
τηδηΐ. Τῆι νγὰβ 1 τηδαδ. 

15.-ῆι ἐἤδ δαηῖ (ὐμιιγοῖ, ἐπδίάο ἐλε Ο'αἰϊονῃ 

Ι πὰρ Ἰονε]ῖπαβ5 θεΐουθ, Νὰ πονν ἴῃ Δα] θη ἔο ΤηΥ͂ 
ἔουτηθυ θθααῖν 1 Πᾶνε δοαυϊνεα σγεαΐοὺ ΒΡ] ΕΠ] ΟΌΓ. 

14.-- 4 ποίδον 

ΤῊῦβ αἷα «Πυ]ΐλ πα, αἴζευ ΠΟΥ τποῖμοὺ δηα σταπάᾶ- 
τηοῖ θυ, βοσὰρα οἵ᾽᾽ τὴν οοαΐ οἵ οἱὰ ἃρθ, ἀπ 1 Πᾶνε 
πδνν Ὀ]ΟΟ μη. 

1ὅ.- Αποίλον 
ΤΉΕΒΕ νψὰβ ἔπδη βομηει ῃΐηρ τοῦθ Ρεδυξα! {πΠπὰπ 

θεδυΐν, βίποθ τὴν ἔα τῖο, Ἔνθ ἔργ υ]ν οὗ νου] -τϊάς 
οαἸευϊεν, να δἀναποθα ἴο ἃ θεδιῖν σγεαίευ ἔμδῃ 15 
ἔουτΟΥ ΒρΙ ἐπάουν Ὀν «Γ]ΐαπὰ, 50 ἐμαΐς πον ἰδ τῖναϊς 
ἴῃς βἔἴδυϑβ. 

1 ῬΗνβιοίδηβ, οδ]]οα ᾽Αι άργυροι Ὀδοατβθ ἐπον τοἔαβθα ἔθεβ 
ἔγοτῃ βῖοκ ἔο1κΚ νγῇο γγϑγθ νυ] ἤο θδοοιηα ΟἸγἰβύϊδηβ. 

13 



ΟΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΟΥ 

π  λλο 

Αὐτὴν ἐργοπόνοισιν. ἐπιπνείουσαν ἀρωγὴν 
εἶχεν Ἰουλιανὴ μάρτυρα νηοπόλον' 

οὔποτε γὰρ τοῖόν τε τόσον τ᾽ εὐδαίδαλον ἔργον 
ἤνυσεν, οὐρανίης ἔμπλεον ἀγλαΐης. 

 Ξεεό τ τε 

Οὐκέτι θαυμάζεις προτέρων κλέος" οὐ διὰ τέχνης 
εὖχος ἐν ὀψιγόνοις λίπον ἄσπετον, ὁσσάτιόν περ 
κῦδος ᾿Ιουλιανῆς πινυτόφρονος, ἣ ἣ χάριν ἔργων 
ἀρχεγόνων νίκησε νοήματα πάνσοφα φωτῶν. 

18.--.ἃΕεἰς ᾿ΑἈκούβιτον. Ἐῤς Βαήν 

Τῆς ἀγαθῆς ἀγαθὸς μὲν ἐγὼ κύκλος ᾿Αγαθονίκης 
Ἄ ᾿ κ Ρ Ἄ Ρ " " 

ἄνθετο δ᾽ ἀχράντῳ μάρτυρί με Τροφίμῳ. 

19.-.-ΚῪΛΑΥΔΙΑΝΟΥ͂ 

Εἰς τὸν σωτῆρα 

Ὦ πυρὸς ἀενάοιο σοφὴν ὠδῖνα φυλάσσων, 
ἐμβεβαὼς κόσμοιο παλινδίνητον ἀνάγκην, 
Χριστέ, θεορρήτοιο βίου φυσίξοε πηγή, 
πατρὸς ἀσημάντοιο θεοῦ πρωτόσπορε φωνή, 
ὃς μετὰ μητρῴων τοκετῶν ἐγκύμονα φόρτον δ 
καὶ “γόνον αὐτοτέλεστον ἀνυμφεύτων ὑμεναίων 
στήσας ᾿Ασσυρίης γενεῆς ἑτερόφρονα λύσσαν, 
ὄργια δ᾽ εἰδώλων κενεῶν ψευδώνυμα λύσας, 
αἰθέρος ἀμφιβέβηκας ἐφ᾽ ἑπτάζωνον ὁ ὀχῆα, 
ἀγγελικαῖς πτερύγεσσιν ἐν ἀρρήτοισι θαάσσων' 10 
ἵλαθι, παγγενέταο θεοῦ πρεσβήϊον ὄμμα, 
φρουρὲ βίου, σῶτερ μερόπων, αἰῶνος ἀνάσσων. 

τ4 



ΒΟΟΚ Ἱ. τό6-1 

10.---“ποίλον 

συτπανα Βαᾷ πὸὶ Μαγέγυ μευβε], [Π6 Ῥαϊγοπεβα οἵ 
Π6 ομαγ ἢ, ἴο ἱπβρίτο ἀπ Π6ΙρΡ πὸ «γε ϊῆσευβ. ΕῸΣ 
ΠΘνΟΥ νγουἱα 5Π6 ἢὰᾶνθ Δοσομ}} 1566 οἰ Πουννῖβα 50 ναϑὺ 
Δ ηα δα. Ὁ] ἃ υνουῖς, [}] οὔ Πάν η]ν ΒΡ] Πα ουΓ. 

17.---Α ποίλον 

ΝὼῸ τόν 6 Επὺ ἀοβῦ ἔποὰ τηᾶγνο] αὖ {πῸ οἹοῦυ οἵ ἔπεπη 
ΠΟ 816 Ρᾶββθα νὰν: Ὀγ {πεῖν αὐῦ πον αἰά ποῖ 
ἰεᾶνδ ἃ ἔδτηβ 50 σγεαῦ ἃ5 15 {πΠ6 σου οἵ νυν ῖβε «0]18Πᾶ, 
ψγΠῸ ὈῪ ΠΟΥ ψΟΥΚ βυσραββθα ἐπΠ6 5Κ1|6α ἀδβὶρη οὗ ΠΕΥ 
ϑησοβίουϑ. 

18.---Οὠοπἱ απ ζὐποογίαϊπ Οὐ )γεοῖ 1 

Τὰ ὰμ {πὸ σοοα οἶτοϊε οὗ σοοά Αρσαΐποηῖκε..... ... 
Πα 516 ἀδαϊοαΐθα τὴθ ἴο ἐπε ἱπηπηιδου]αῖε Μαγίυγ 
ΤΥΟΡἨΪ Πγ118. 

9 ὉΤΙΑΈΤΌΤΑΝΤΙΘ 

Το ἰμὸ ϑ'αυϊοι 

Ο Τηου ΑὟἾΠο συάτάοϑῦ Π6 ννῖϑα υνοι} οὗ {ΠῸ ὄνϑυ- 
βονίησ ἥντο, ὙΠῸ αὐτὸ δηὐῃγοπθα οα πε τανοϊνίηρ 
ποοοϑϑιῖν οὔ {πε {Ππίνενβθ, Οἢγὶβῦ, νἱνιγἱηρ Θοῦγος οὗ 
ὑπΠ6 αἰνίποὶν ἀρροϊηΐϊοα ᾿16, ἢἤνβὲ Ρεροΐζεῃ ψοῖοε 
οἵ αοα τπῸ πο ῆα]6 Εδΐπον, ΝΥ πο, αἰζον ἔπε Ρυγάθη 
οὕ Τὴν Μοίμεου᾽β ρᾶπηρβ δη6 {ῃΠ6 56] -δοσοιηρ 56 α 
υἱγῖ ἢ ἴτοῖι ἃ πηδυγίασα που θυ] στόοτῃ, αϊάςὲ 
αὐτοῦ ἴῃς Πεΐεσοάοχ τὰρὲ οὗ ὑῃ6 ϑυυδη τῶοθ, δηᾶ 
αἴββοῖνα ὑῃς [Ἀ]|56]ν παιηδα τἰΐαβ οἵ διυρὺν ἴ4ο]5, ἀπά 
πο αἰαάςὲ ἀϑοθπα ἰπῈ βενθη-Ζοηθα θεῖ οἵ πδᾶνεη 
βϑαϊεα οἡ ὅπ 6 ὉΠΘΡΘΆ Καθ] 6 Δηρο]ϊο υνησβ, Πᾶν 8 ΤΊΘΤΟΥ͂ 
ΟΠ Πη6, νεπογαϊοα γε οἵ αοά, ἴΠ6 Μάκοὺ οἵ 41} {πίη ρϑβ, 
Κοορον οἵ "δ, ϑανίουν οἵ πηθη, [ογὰ οὗ ΕἰξογηϊζΥ. 

1. ΤῊ δρίσγδγη 15 ἱπηρογίθοῦ. 
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ΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

20.---ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ͂ 

Εἰς τὸν δεσπότην Χριστόν 
τῇ - 7ὔ [δ ’ 

Ἀρτιφανές, πολοοῦχε, παλαιγενές, υἱὲ νεογνέ, 
αἰὲν ἐὼν προεών τε, ὑπέρτατε, ὕστατε, Χριστε, 

ἀθανάτοιο πατρός τε ὁμόχρονε, πάμπαν ὁμοῖε. 

21.-- -τἰς τὸν αὐτόν 

“Ἂν Ἁ . - 

Παῖ, γέρον, αἰώνων προγενέστερε, πατρὸς ὁμῆλιξ. 

ζ ’; 

22.- -Ἡὶς τὸν αὐτόν ΄ 

Πατρὸς ἐπουρανίου λόγε πάνσοφε, κοίρανε κόσμου, 
ὁ βροτέην γενεὴν τιμήσας εἰκόνι σεῖο, 
σὴν χάριν ἄμμιν. ὄπαξε καὶ ὀλβιόδωρον ἀ ἀρωγήν" 
εἰς σὲ γὰρ εἰσορόωσιν ἐν ἐλπίσιν ὄμματα πάντων. 

29.---[ἰ ΜΑΡΙΝΟΥ.] Εἰς τὸν αὐτόν 

᾿Αθανάτου πατρὸς υἱὲ συνάχρονε, κοίρανε πάντων, 
αἰθερίων μεδέων, εἰναλίων, χθονίων, 

δὃμωὶ τεῷ, τῷ τήνδε βίβλον γράψαντι, Μαρίνῳ 
δὸς χάριν εὐεπίης καὶ λογικῆς σοφίας. 

Ἀ ’ 

Εἰς τὸν αὐτόν 

Σύνθρονε καὶ συναναρχε τεῷ πατρί, πνεύματί τ᾽ 
ἐσθλῷ, 

οἰχομένων ὄντων τε καὶ ἐσσομένων βασιλεύων, 
τῷ ταῦτα γράψαντι τεὴν χάριν αὐτὸς ὀπάζοις, 
ὄφρα κε σῇς ἐφετμῇσι καλῶς βίου οἶμον ὁδεύοι. 

τό 



ΒΟΟΚ Ι. 2ο-24 

90.----Βν ΤῊΣ ΘΞΑΜΝΕῈ 

70 ἐμὸ 1ογὰ (λυ ῖοί 

ΝΈΝΠΥ Τανεα]εᾶ, Του οἵ ὑπὸ 5Κν, Ῥοῦῃ οὗ οἷά 
ἔἶταθ, πουν- οΥ ὅοη, νεῖ οχίϑιϊησ πα ρΡγα-οχίβεϊηνσ, 
ἷσημδϑὲ ἀπ Ἰασὲ, ΟΠγῖβε, οοθνὰ] νυ ΤῊ ἱμημιουίὰ] 
Ἑαΐμοσ, ἴῃ 411 υγὰν 8 πκὸ ΗΠ}. 

92] .---7ὸ ἰλο ϑαγιδ 

Οηπ, οΪ4 πηᾶπ, Ροσῃ Ὀεΐοσα ὑπΠ6 ἃρδϑ8, οοθνὰ] ψν11}} 
[Π6 Εαύμου. 

22, ---- 7 ἐΐο, ϑαηιο 

Ατμτνειβε νου οἵ {π6 Ππεανθηὶν Εδίπου, Τοντὰ οἵ 
ἐῃ6 ννουϊά, ὕπο αἰάσὺ Πποποιν {π6 τὰσς οὗ τηδη]εῖηα 
Ὀγν ΤῊ ἰτπᾶρε, σταηῦ 5 ΤΥ στᾶσα δηα ΤῊν ΠΕΡ ἐπαὺ 
θαβίονν εῖ Ὀ] εβϑίησϑ; ἴον {116 ἐγ ο5 οὗ 411} Ιοοκ ἴο ΤΠ δα 
ἰπ ΠΟΡΕ. 

29.- [Βν Μλεινυ8] 170 ἐδ ϑαηιδ 

ΟΝ, σο-δἔθυ πα] νυ Ὁ} {Π|6 ἰμημηογία] Εαΐπθυ, Τογτὰ οὗ 
41}, γνο τυϊεϑῦ νοῦ ἃ}1 ὑπίηοβ 'π ΗΠ θάνῃ, ἱπ ὅ6ἃ, ἃπα 
οἢ Ἐδυίῃ, σἶνε ἴο Τὴν βαυναηῦ ΜΙ αυ πιο τοῖα ὑΠῖ5 
θοοῖ ἐπ στᾶςε οἵ εἰοαάσεποα ἀηα νυ βάομι οἵ 5ρ6 66}. 

Ν 24. -Ἰ70 ἰδο δ'αηιθ 

ἘΝΤΗΉΒΟΝΕΡ ἢ ΤῊν ἘΔΕΠΟΥ ἀπ ἔπ σοοά ϑρίγις 
Δα κα απο ἽΠεῖὰ νυ πουῦ ὑερὶπηΐηνσ, Κίησ οὗ 
411} ἐπαΐ 15, νᾶ, ἃη ἃ 5114}} "θὲ, ρίνε ΤῊν σγᾶσα πηἴο 
᾿ἴπὶ γηῸ τυτοῖς {ἰνῖ5, {πα Ὁγν ΤῊν ργθοθρὶβ 6 πᾶν 
ναὶ υἰσ! ον ἴῃ ὑΠ6 ρμάῖ οὗ [15 1 ε, 
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σΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

20.--.φ ὀἰς τὸν αὐτόν 

Χριστέ, θεοῦ σοφίη, κόσμου μεδέων καὶ ἀνάσσων 
ἡμετέρην τὸ πάροιθε πλάσας μεροπηΐδα φύτλην, 
δός με θέειν βίου οἶμον ἐν ὑμετέραις ἐφετμῇσι. 

ζ “ Η͂Ὲ ’ 

20.---."Εἰς τὸν αὐτόν 

“Ὑψιμέδων θεοῦ υἱέ, φαοσφόρον. ἀΐδιον φῶς, 
σήν μοι ὄπαζε χάριν καὶ νῦν καὶ ἔπειτα καὶ αἰεί, 
ὡς προθέλυμνον ἐοῦσαν ὅτῳ καὶ ὅπῃ καταιεύσεις. 

μ»- ΝῚ Π 

21.--- Ἐς τὸν αὐτόν 

Πανσθενὲς υἱὲ θεοῦ, Χριστέ, προάναρχε ἁπάντων, 
πᾶσιν ἐπιχθονίοις σωτήρια νάματα βλύζων, 
μητρὸς ἀπειρογάμοιο τεῆς λιτέων ἐπακούων, 
σὴν χάριν ἄμμιν ὄπαζε καὶ ἐν μύθοις καὶ ἐν ἔργοις. 

[ΤΑΡΙΝΟΥ.ὕ] Εἰς τὸν αὐτόν 

Χριστέ, θεοῦ σοφίη. χάριν ὦπασον εὐεπιάων, 
καὶ λογικῆς σοφίης ἐμπέραμον τέλεσον, 

ὃς τόδε τεῦχος ἔγραψεν ἑαῖς χείρεσσι Μαρῖνος, 
φάρμακον ἀφραδίης, πρόξενον εὐφραδίης. 

29.--- Εἰς τὸν αὐτὸν μονόστιχα 

Χριστέ, τεὴν προΐαλλε χάριν καμάτοισιν ἐμεῖο. 
ο ἡ Χριστὸς καὶ ἐμοῖς ἐπιτάρροθος ἔ ἔσσεται ἔργοις. 
Χριστὸς ἐμοῖς καμάτοισιν ἀρηγόνα χεῖρα τιταίνοι. 
Χριστέ, σύ μοι προΐαλλε τεὴν πολύολβον ἀ ἀρωγήν. 
Χριστέ, τεὴν καμάτοισιν ἐμοῖς χάριν αὐτὸς 

ὀπάζοις. 

τὃ 



ΒΟΟΚΊΙ. 25.239 

25.----7 0 ἐλο ϑαηιδ 

ΟἬἩπΙ5Υ, νυ Ἰβάοιη οἵ ἀοα, π]ον ἀπα ονουποῦ οὗ {116 
ψοΣ]α, Ογδαΐου οἵ οἱ οἵ οὐσν πη βἴοοκ, νοι  βαΐο 
ἴο τη6 ἴο τὰ {6 τὰσα οἵ ᾿16 ἴῃ {π6 νγὰγν οἵ ΤῊ οοηι- 
πη] Πα πη 6 ηἶϑ. 

920.----7Τὸ ἐδο ϑαηιϊδ 

50ῸΝ οἵ σα, ψῆο τυ]οϑῦ ὁπ Πρ], δἴθσμαὶ Γι σπξ 
ἐπαῦ ΠΡ απο, σἷνα τὴ ΤΥ σγᾶσο ποὺ ἀπ ἃ ΓΕΥ 
ἃ πα ἀνε, ἴον {Ππαᾶῦ 9 {ΠπΠ6 τοοῦ οἵ 411] ἔοσυ. ἢ ἴο ΠΟΙ 
ΤΠ Ποῖ 5141} σταηΐ [Ὁ ἴῃ 510 }} ΤΆ ΠΠΘΥ ἃ5 5 θ6ϑῦ. 

2}.----7[ὁ ἰδ ϑιαηια 

ΑΚΜΙΘΗΤΥ ὅοη οἵ Οοα, (ΟἸινϊβῖ, σι πουὺῦ Ρερηηίην 
“ἃ Πα οχἰβεϊηρ 6 ἴογα 411, ΠΟ ἀοβϑῦ τὰκ ἴο ριβἢ 
Του ἢ ἔοι ηΐαϊη5 οἵ βαϊναιῦοη [ῸΥ 4}} τη Κ᾽ η4, ᾿ἰςἔθπ ἕο 
1Π6 Ῥγάγουβ οἵ Τὴν ἱγρὶη Μούεν, ἀπα σγαηΐ τι5 ΤῊΥ 
σύᾶσα ἴῃ ψογὰ ἀπὰ ἀςεα, 

28.-- Βν Μλμινυ8.] 70 δε ϑαηιδ 

ΟἩπιβτ, δ Ίβάοι οἵ (οά, οπάουνν ψ τ Π6 σγάσο οὗ 
Θἰοψαθποα ἀηἋ τὰκ 5Κ1Π64 ἴῃ νυ βάοτη οὗ βρθεοῇ 
Μαυπα5, γνηῸ νυγοΐθ {Π|15. νοι πγα νυ ἢϊθ οὐνὴ ΠαΠΩ, 
ἃ τηραϊοίηα ἴον [Ὁ}}ν πὰ συϊάε ἴο τἱρῆῦ αϊοιίοη. 

29... 70 ἐπε ϑαηιο 

ΒΉΕΡ, Ο ΟΠ νῖϑῦ, ΤῊΥ σγύᾶθθ οὴ Ὡν ψγουκα. ΟΠγὶϑὶ 
5114}} θῈ ἐπ6 Πεῖρου οὗ ὄἜνϑὴ τὴν ψοῦκ5. Μὰᾶν ΟΠ τϑὶ 
βίγοϊοῃ ουὖῦ « Πεὶρίπο πὰ πα ἴο τὴν ἰάΡουγ. (Ἰ γϑ, 
56 η4 της ΤῊν ΠοΙρ [Ὁ}}] οἵ Ὀ]ββίηρ, ΟΠ γῖϑι, ΤΉ γ 561} 
δῖνε ΤῊΥ στᾶσα ἴο ΠΥ νους. 
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ΟΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

90.--.-ἷξῖς τὸν αὐτόν 

Χριστὲ “μάκαρ, μερύπων φάος ἄφθιτον, ἐλπὶς 
ἁπάντων, 

ἐσθλὰ δίδου χατέουσι, τὰ δ᾽ οὐ καλὰ νόσφιν ἐρύκοις. 

91.- - -Εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον 
“ ’ὔ ε’ὔ 

Παμμεδέοντα, ἄνασσα, θεοῖο, γόνον τεόν, υἱόν, 
7 »" “» 

ἄγγελοι ὃν τρομέουσι, τεῆς παλάμῃσι κρατοῦσα, 
͵7] ΄ 7 πρευμενέα πραπίδεσσιν ὑπὲρ μερόπων τελέουσα, 

-“ ’ «“ 

ῥύεο συντηροῦσα ἀπήμονα κόσμον ἅπαντα. 

92.--. Εἰς τὸν ἀρχάγγελον Μιχαήλ 

Ὧδε ταλαιπαθέων χραισμήϊα θέσκελα κεῖται 
ἢ δέμας ἢ ἢ κραδίην τειρομένων μερόπων' 

καὶ γὰρ ἀνιάξουσα πόνων φύσις αὐτίκα φεύγει 
οὔνομα σόν, Μιχαήλ, ἢ τύπον, ἢ θαλάμους. 

83.--ΝΕΙΛΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Εἰς εἰκόνα τοῦ ἀρχαγγέλου 

Ὥς θρασὺ μορφῶσαι τὸν ἀσώματον: ἀλλὰ καὶ 
εἰκὼν 

χ » ,, 

ἐς νοερὴν ἀνάγει μνῆστιν ἐπουρανίων. 

34.-..-ἨΑΤΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

Εἰς τὴν αὐτὴν ἐν Πλάτῃ 

ἤΛσκοπον ἀγγελίαρχον, ἀσώματον εἴδεϊ μορφῆς, 
ἄ μέγα τολμήεις κηρὸς ἀπεπλάσατο' 

ἔμπης οὐκ ἀχάριστον, ἐπεὶ βροτὸς εἰκόνα λεύσσων 
θυμὸν ἀπιθύνει κρέσσονι φαντασίῃ" 

20 



ΒΟΟΚ Ἱ. 390-34 

30.--770 ἰλο ϑανηὸ 

ΒιΈΞ5Ὲ ΟἩ τε, εἴεγπαὶ Τἰσὶὶ οὗ τηεη, Ηορε οἔ ]], 
δῖνε σοοα ἴο ἔπει γη0Ὸ ἃγὸ ἴῃ πϑοεὰ οὗ ἴἴ, «πὰ Κεερ 
ἈΥΥΑΥ 6Υ]]. 

91.--ΤῸ ἰδὲ Μοεὶ Ποίῳ Δίοίδον ὁ αοάὰ 

Ο Θύεεν, ᾿ιοϊάϊην ἴῃ ἔπ ν ἁσπ5 ἔῃ ν δἰ σηἐν (Π1]4, 
1η6 ὅοη οἵ αοά, Ρθεΐοτε δ βοιὰ. ὑπῸ ἀηρθ]5. γθμθ ] 6, 
ἃ Πα πιακίηρ Η πη τπϑυοῖ}} ἴῃ τηϊπα ἴὸ τηθπ, συαγὰ 
Ηΐπ ἀπαὰ Κααρ ἐπογονττ {Π6 ν ΠΟ]6 νου] βαΐε ἔγοπα 
ἔχοι Ὁ]6. 

92.- -[1ἋΓ0 ἐλε Ατολαησεί Μτιοἠαεὶ 

ΗΕπεΕ ἰβ Κερὰὶ ἰῃς αἰνίπε ἢ6Ρ ἔου υυγεϊο δα πηθη, 
αἰπιοϊεα ἰπ πιϊπα οΥ θοᾶάν. ΕῸΣ νοχίηρ ἰγοι]ε αἱ 
ὉΠσα ἰβΒ Ρυΐ ἴο ἤϊρῃϊ, Μίςμδεὶ, ΡῪῚ ΠΥ πᾶπηθ, ἢν 
ἴτηᾶσθ, ΟΥ̓ ΤΥ Ποιιβ6. 

935...-ΝΠ Ὁ 5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

Οκ απ ἤπαᾶσο οΓ ἐλθ Ατοπαη σοὶ 

Ηον ἀδυίης ἰζ 15 ἴο ρἱοἴασα {ΠῸ ἱποοῦροσγεα!] ἢ Βαΐ 
γεῦ πὸ ᾿πηᾶσα ᾿ἰοδὰβ ὰ5 ἃ} ἴο βρίγῖϊαλ)] τεςο]] δ οϊοη 
οὗ σα] οβϑεῖαὶ θεΐησϑ. 

94.---ΑΟΑΤΗΙᾺ5 ΘΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

Οὴ αποίπον οὐ ἐλὸ ]ςἰαπα 9 Ρίαιέ 

ΟἌΕΑΤΙΥ ἀδγηρ γὰβ ἴΠ6Ὲ ψὰχ ὑπαὺ ἔουιπεα ἐπε 
ἴτπηῆασα οἵ {πε ἰηνβ}}] 6 ΡῬυΐποα οὔ ἐμὲ Αηρεῖϑ, 
ἱποοῦροῦθ δ] ἴπ ὑΠ6 θββεποα οὗ ἢΐς ἔοστη. Βυΐ γεξ ἰξ ἰς 
ποῖ υἱτπουξ στᾶσα ; ΤῸΓ ἃ τηδι Ἰοοκίησ δ {6 ἰτηὰρο 
αἰτεοῖβ ἢΐβ πηϊπαὰ ἴο ἃ Πἰρσῆεῦ σοητειηρ!αἰίοθ. Νὸ 
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ΟσΠΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

οὐκέτι δ᾽ ἀλλοπρόσαλλον ἐ ἔχει σέβας, ἀλλ᾽ ἐν ἑαυτῷ 
τὸν τύπον ἐγγράψας ὡς παρεόντα τρέμει" 

ὄμματα δ᾽ ὀτρύνουσι βαθὺν νόον: οἷδε δὲ τέχνη 
χρώμασι πορθμεῦσαι τὴν φρενὸς ἱκεσίην. 

ΦΌΞΞΠΟΥ ΑἸΎΡΕΝ 

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐν τῷ Σωσθενίῳ 

Καρικὸς Αἰμιλιανός, ᾿Ιωάννης τε σὺν αὐτῷ, 
“Ρουφῖνος Φαρίης, ᾿Αγαθίης ᾿Ασίης, 

τέτρατον, ἀγγελίαρχε, νόμων λυκάβαντα λαχόντες, 
ἄνθεσαν εἰς σέ, μάκαρ, τὴν σφετέρην γραφίδα, 

αἰτοῦντες τὸν ἔπειτα καλὸν χρόνον" ἀλλὰ φανείης 
ἐλπίδας ἰθύνων ἐσσομένου βιότου. ᾿ - 

86.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Εἰς εἰκόνα Θεοδώρου ᾿Ιλλουστρίου καὶ δὶς ἀνθυπάτου, 
ἐν ἣ γέγραπται παρὰ τοῦ ἀρχαγγέλου δεχόμενος 

τὰς ἀξίας ἐν ᾿Εφέσῳ 

Ἵλαθι μορφωθείς, ἀρχάγγελε' σὴ γὰρ ὀπωπὴ 
ἄσκοπος" ἀλλὰ βροτῶν δῶρα πέλουσι τάδε' 

ἐκ σέο γὰρ Θεόδωρος ἐ ἔχει ζωστῆρα μαγίστροῦ 
καὶ δὶς ἀεθλεύει πρὸς θρόνον ἀνθυπάτων' 

τῆς δ᾽ εὐγνωμοσύνης μάρτυς γραφίς: ὑμετέρην γὰρ 
χρώμᾶσι μιμηλὴν ἀντετύπωσε χάριν. 

91.--ξ-ἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν 

Σάλπιγγες, στεροπαί, γαῖα τρέμει' ἀλλ᾽ ἐπὶ 
μήτρην 

παρθενικὴν κατέβης ἀψοθ σαι ἴχνος ἔχων. 
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ΒΟΟΚΊΙ. 34-3} 

ἰοησου πὰ ἰδ ἃ οοπίπβοα νϑπϑγαϊίομ, θὰ ἱπηρτγϊπεϊησ 
ἔπ 6 ἰππασα ἴῃ Πἰμβο] 6 ἔδαγς ἢΐ ἂς ἴδ ἢδ ὑγ τ 
Ρτοβεηῖ. Τῆδ ὄναβ εἰσ αρ {δ ἀδρι! οὗ ἐπε βρίγιε, 
πὰ Αγ σὰ σοῆνον ὈΥ͂ ΘΟἸΟῸΣΒ ἐΠ6 ΡΥΓΆγ 5. οὗ ἐπε 

508]. 

95.---Βν ΤΗΕΙ͂ ΘΑΜΕ 

Οη ἐμὸ Ατεπαησοί τὰ ἰδ δοοίἠοπῖιοπ 

Αεμππάνυβ οἵ (ἁγία δα Φο πη ψ ἢ Πἶπ), Ἀπ 
οἵ ΑἸεχαπάτνία ἀπ Α σαὶ ας οἵ Αϑῖαὶ Πανίηρ σομρ] εἰοα 
ἐπα ἔουτὶ ἢ γϑὰν οὗ ἐπεῖν Ιδραὶ βἰπαϊΐοβ, ΝῊ Ατοπαηρσεὶ, 

ἀεαϊοαϊεα το ἐπθς, Ὁ ΒΙεβϑθα Οπεο, ΠΝ Ραϊηϊθα ἱπηᾶσο, 
ΡῬταν τη {παῖ ὙΥρει Γαΐαγο τὰν θῈ ΒΆΡΡν. Μακε εἰν. 

5εἸξ τωδιϊξεϑε ἴῃ την αἰνεοξίοη οὗ ἐπεῖν Πορε5. 

90.---Βν ΤΗΕ 5ΞΑΜΕ 

Οὴη α ρίείπισε ὁ ΤΠεοάοτια ἰλε {{ιιδίγίοιις απὰ ἰτοῖοο Ῥγο- 
οοπδιιί, τὰ τοΐολ ἢ ἐς δἤονθν τϑοεὶυϊησ ἐἦα ἐπδίσπῖα οΓἢ 

Υ κ ς- ς. 

οὔσο ἤγορι με ἀγοπαησεί τὰ ἔρλεδις 

Εόποιῖνε ἀ5, Ὁ Αὐομδηρεὶ, ἴου. ρΡἱοϊαυσίησ ἔΠθα, ΤῸΓ 
ἔῃν ἴαοοα 15 ἰην 50] : {πεῖ 15 θα δη οἴϊπυϊηρσ οὗ τηθη. 
ΒῸΓ Ὀν ἔπν στάσο Πδοάοτγιβ παῖ 5. σίγα] οὗ ἃ 
Μαρσίξζεσ, πα ἔννοθ Ὸη ἔον ἢἷβ ρα ὑπ ῬΥΟΟΟΠΞΌΪΑΥ 
οἰαῖσ. ὍὉΠὲ ρμἱοΐατε ἐεβιϊῆθβ ἴο Πα σταϊτααο, ἴον ἴῃ 
τεῖϊαστη ἢ Ἔχργοββεα {πὸ ᾿ππὰσα οὗ ἐγ ᾿εδαῦΐν ἰὴ 
οοἰουτβ. ὁ 

87.--- Οἡ ἐπὸ Βινιδι 9 ΟἸτιοὶ 
Τεύμρετθ  [Γἰοπτηΐησς ἢ ΤΠῈ φασὶ ἔγειη}]65 ! 

θὰ ἱπῖο ἐπα γιγρίμ᾽ 5 ψΌΠ ἵπο ἀἸαςὶ ἀεβοομα ἢ 
ΠΟΪ56 1655 ἐγϑδα. 

1 ΤῊ Ργουΐπορ, ἃ ᾿πηϊ θα ρματὺ οὗ Αβῖα Μίμποσ, Θχοϊαάϊηρ Οατῖὰ. 

23 



σΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

98.---.Ε Ε᾽";ὖἷς τὸ αὐτό 

» ΧἉ ς ΄ ᾿ » - ἀν ς ’ὔ Οὐρανὸς ἡ φάτνη, καὶ οὐρανοῦ ἔπλετο μείζων" 
οὐρανὸς ἐργασίη τοῦδε πέλει βρέφεος. 

99.--,ἘΞΑἰς τοὺς ποιμένας καὶ τοὺς ἀγγέλους 

Εἷς χορός, ἕν μέλος ἀνθρώποισι καὶ ἀγγελιώταις, 
οὕνεκεν ἄνθρωπος καὶ θεὸς ἕν γέγονε. 

40.--ἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν 

Οὐρανὸς ἡ ἡ φάτνη, καὶ οὐρανοῦ ἔπλετο μείξων, 
οὕνεκεν ὅνπερ ἔδεκτο ἄναξ πέλεν οὐρανιώνων. 

41.--ΕΕἰς τοὺς μάγους 

Οὐκέτι δῶρ᾽ ἀνάγουσι μάγοι πυρὶ ἠελίῳ τε" 
ἠέλιον γὰρ ἔτευξε τόδε βρέφος, ὡς πυρὸς αὐγάς. 

42.--Ξ Εἰς τὸ Βηθλεέμ 

Δέχνυσο, Βηθλεέμ, ὃ ὃν προέειπε προφήτης ἐσθλὸς 
ἵξεσθαι λαῶν ἡγούμενον ἐκ σοῦ ἁπάντων. 

43.- -Ἐἰς τὴν Ῥαχήλ 

Τίπτε, Ῥαχήλ, γοόωσα πικρὸν κατὰ δάκρυον εἴβεις; 
Ὀλλυμένην ὁρόωσα γονὴν κατὰ δάκρυον εἴβω. 

44.- -ἰς τὸν εὐαγγελισμόν 

Χαῖρε, κόρη χαρίεσσα, μακαρτάτη, ἄφθορε νύμφη: 
υἷα θεοῦ λαγόνεσσιν ἄτερ πατρὸς ἔμβρυον ἕξεις. 
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ΒΟΟΚ Ἱ. 438-44 

38.- (δὴ ἰλο ϑαηιο 

ΤῊΣ ΠΊΔΉΡΘΥ 5 ἤδανθῃ, γδὰ, στοαΐου πη Ἠδάανεη. 
Ηδάνεϑη 5 π6 Παπαάϊννουκ οὔ {Π||5 ΟΠ11α. 

᾿ 99.--οὴ ἐπὸ δλορλενας απ Απρεὶς 

ΟΝΕ ἄασποθ, ομ6 50ηρ [Ὁ τη πα ΔηΡῈ]5, Ὁ τηδῃ 
ἀηαἃ οα ἀτὸ ὈΘοομη6 ΟΠ6. 

40.---Οἡ ἐλς Βιγίμ ὁ Ολγιϑέ 

ΤῊΕ ΤΠ ΡΥ 15 ἤδανθη, γϑὰ, σγδαῖθυ ὑπ η Ἠφδάνθῃ, 
ἴον Η 6 συοιὰ ἰΐ γεοεϊνεα 15 {ῃ6 Κίηρ οἵ {πΠ6 ΗἩβάνεη]ν 
ΟΠ68. 

41.--π ἰλὸ Μαρσὶ 

Νο Ἰοῆσου 4ο {π6 Μαρὶ ὑγίπρ ργεβεηΐβ ἴο ΕἾΓΕ 
ἀπ {πῸ ὅπη ; ἴου πὶ (Πα τηδᾶάς ὅιπ δπα ΕἾΓο. 

49.--Οαπ Βεοιλίολοηι 

Βξςσεινε Ηΐπι, Βειμ] δι, Ηΐμη Μη, ἃ5 ἐπε σοοά 
Ρτορμοῦ ἔογεΐοϊ, ννου]ὰ οοπηα ἔτομ {πες ἴο θὲ ἐπε 
ἈΌ]ΕῈῚ οὗ 411] ρεορ 68. 

43.--ὀἡ Παολοὶ 

ῊΥ πτηουγημθδὺ ἰποι, ἤδομαὶ, 5ῃεθάαϊησ ἰοὺ 
ἴφαγβ ἢ Βδοδιβο [ 566 τὴῦ ΟΠ] άγθη 5]αΐη 1 5ῃ 64 ἔβδγ8. 

44. (ἡ ἰλο Απηιιριοϊαίϊογι 

Ηλκπ,, Μαίάςπ, {1} οὗ στάσθ, πηοϑδὺ θ]6ςβθά, Βυϊάς 
ἱτητηδοιαῖα, ἔποι 50.4}} ἢᾶνα πὶ ΤΠ Υ Ὑγου Ὁ ἃ ὅ0η. οοη- 
οεἰνεα υἱτΠπουὺῦ ἃ ἔδυ οΥ. 
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ΟΠ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

» εν ,ὔ 

45.-. ἰς τὸν ἀσπασμόν 

Ἔνδοθι γαστρὸς ἐὼν σκιρτήμασιν εἶδε προφήτης 
σὸν γόνον ὡς θεός ἐστι, καὶ ἤνεσε πότνια μήτηρ. 

40.- - Εἰς τὴν ὑπαντήν 

Πρεσβύτα, παῖδα δέχοιο, ᾿Αδὰμ προγενέστερον 
ὄντα, 

ὅς σε βίου λύσει τε καὶ ἐς βίον ἄφθιτον ἄξει. 

47.- -Ἐἰς τὴν βάπτισιν 

Πατρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο μεγασθενὲς ἤλυθε πνεῦμα, 
υἱὸς ἐπεὶ βαπτίζετ᾽ ᾿Ιορδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα. 

48. Εἰς τὴν μεταμόρφωσιν 

᾿Αδὰμ ἦν ἕο... 

49, --εΕἰς τὸν Λάζαρον 

Χριστὸς ἔφη, ΤΙρόμολ᾽ ὧδε: καὶ ἔλλιπε Λάξαρος 
ἅδην, 

αὐαλέῳ μυκτῆρι πάλιν σόον ἄσθμα κομίξ ζων. 

50.--ἨἜοεἩἰς τὸν αὐτὸν ἐν ᾿Εφέσῳ 

Ψυχὴν αὐτὸς ἔτευξε, δέμας μόρφωσεν ὁ αὐτός" 
Λάξαρον ἐκ νεκύων ἐς φάος αὐτὸς ἄγει. 

51.---εΕἰς τὸν αὐτόν 

Τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ Λάξαρος ἔγρετο τύμβου. 
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ΒΟΟΚ 1. 45-"ἰ 

45... ὧδ ἐλο ΚΣ 1οἰαἰοη 

ΤῊΣ ΡῬγορΠ δῖ, 116 γεῦ ἴῃ ὑπΠ6 ψνοπλ]», βανν Δ πα 
Βπον θα Ὀν Ἰδαρὶπρ: {παῖ ἔῃ ν ΟΠ] ννὰβ Θοάᾶ, ἃ ηα ἢῖ5 
ΜοΐποΥ σανα Ργαῖΐβα. 

40.-- -Οκ ἐλο ᾿γοδοπίαϊοη 

Οἵ τλη, τεοοῖνε ὑπ ἃ ψν οῸ νὰ θοτπ θεΐογε 
Αἄδπι, νυν ο νν1}} ἀ δ] νον ὑπ 66 ἔτοιῃ {Π|15 πὶ ἃ Ὀτηρ 
{π6ε6 ἴο εἴευπὰ] 11{6. 

47.- ὧδ {᾿ὸ Βαρίίδηι 

Επομ {{Πππ ἱπηπηουΐαὶ ας ον ὑπ τηοϑῦ συ ϑρ τυ 
οαπη6, θη {ἰ6 ὅθ νγὰ5 θείην θαρυϊχοα ἴῃ {Π6 νναῦΐδυβ 
οἵ Τοτάδη. 

48.---Οἡ ἐμὲ ταρο} σιγαίϊοη 

Αἄδπὶ νὰς. ..- 

409 ---Οἡ 7, ασαγιδ 

ΟἾΠΙΒῚ 551. ““(Ὅτηδ ᾿ΠΕΓΟ,᾿ 8πηα ]1,ζαρὺβ ἸΕΗ͂ 
Ηδά465, τεοονευίηρ {116 Ὀγοδῦ ἴῃ Πἰβ ΟΥῪ ποδὶ} 1]8. 

ὅ0.---Οπ ἐλὲ ϑάηιο, πα Ερλοϑβιις 

Ηξ παάς πα ὅοι], ἀπα ΠΚανν 6. [Ἀϑῃϊοπρα {πε 
θοᾶν. Ηε ὑγτίπρϑ ὕδ.Κ Τἀζάγιιβ ἔγοι πες ἀεδα ἰπΐο 
{Π6 Πρ Ὁ. 

51.--Ον ἰλο ϑ'αηιο 

τ ννὰβ {π6 ἰουσἢ) ἀαν, ἀπα 1 αζάσιβ. ἀοκα ἔγῸΠῚ 
ἴῃς τοι. 
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ΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟσΥ 

52.--Ἠ-:ξἰς τὰ Βαΐα 

Χαῖρε, Σιὼν θύγατερ, καὶ δέρκεο Χριστὸν ἄνακτα 
πώλῳ ἐφεζόμενον, καὶ ἐς πάθος αἶψα κιόντα. 

δ9.--.-Ἡ"ὶς τὸ Πάσχα 
ΕῚ Ἀ » , ον. » -“ 

Αμνὸν ἔπαυσε νόμου καὶ ἄμβροτον ὥπασε θῦμα 
Χριστός, ἐὼν ἱερεύς, αὐτὸς ἐὼν θυσίη. 

04.---οἷς τὴν σταύρωσιν 

Ὦ πάθος, ὦ σταυρός, παθέων ἐλατήριον αἷμα, 
πλῦνον ἐμῆς ψυχῆς πᾶσαν ἀτασθαλίην. 

δ0.--ΕΕἰς τὴν αὐτήν 

Παρθένου υἱὸν ἔφη τὸν παρθένον, ἄλλον ἑαυτόν. 
Ἵλαθι τῆς καθαρῆς δέσποτα παρθενίης. 

ὅ0.--ἬεΕἰς τὴν ἀνάστασιν 

Χριστὸς ἐὼν θεὸς εἷλε νέκυς ἐξ ἅδου πάντας" 
μοῦνον δὲ βροτολοιγὸν ἀκήριον ἔλλιπεν ᾿Αδην. 

ὅ1.--Ἐοοἰς τὸν ἀμνὸν τοῦ θεοῦ 

ψυχῆς ἐν φλιῇσιν ἐμῆς σωτήριον αἷμα 
ἀμνοῦ: ὀλοθρεύων, φεῦγε, μὴ ἐγγὺς ἴθι. 

58,--.ἃδ8Εεἰς τὸν πόκον Γεδεών 

Εἷς πόκος ὄμβρον ἔ ἔχει" λεκάνῃ δρόσον ὦ ὦπασεν αὐτός, 
ἄβροχος αὐτὸς ὅδε: κρύπτε νόῳ κρύφια." 

1. ὥριηθ οὗ {Π656 ““ὕγΡ685᾽ 8Γ6, ΟΥ' 8.6 πιθαηῦ ὕο 6, ΟὈΒοΌΓΕΟ, 
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ΒΟΟΚΊΙ. ς2--ς8 

δ2.---Οἡ Ῥαίηι διοιάαν 

Ηλκλπ,, ἀαυρηΐεν οὔ Ζίοη, ἀπα Ἰοοὺῖκ οὐ (Ἰνδοῦ ὑπὸ 
Κίηρ βοαϊβα οὰὐ ἃ ἴοαἹ] πα σοϊπρ βυνῪ ἴο [15 
Ῥαββίοῃ. 

58.---Οἡ Ἐαρσίον 

ΟῊΠΙΒΤ ΡΟ] 564 {Π6 ᾿Δη}}0 οἵ {π6 ἰανν, ἀπ ργονι θα 
δὴ. ᾿τητηογίδὶ βαουϊῆοθ, ΗἸπη56 1} {Π6 ρυϊοϑὺ ἀηα Ηϊμηβο] ἢ 
16 ν]Ἱ οὔ. 

54.- Οπἡ ἰδὲ (γεοϊαϊοη 

Ο ῬΆββιοΝν, Ὁ οἵοββ, Ο θ]οοα ἐπαὺ ρυγρεῖῃ οὗ {πε 
ῬΑββίοηβ, οἰἴθϑῆβα ΤΥ 5011] {γῸΠῚ 411] ν ἸΟ ΚΟα Π 688. 

δῦ.---Οπ ἰλε ϑαηῖο 

ΗΕ 5αἰα ὑπαὺ ἔπε ὙΙγρὶπ ̓  μου] ΡῈ {πΠῸ ὙΊΓΡΊη᾿ 5 
50η, ποῖον Ηϊηβ6]: Ηᾶνα ΤΠΘΥΟΥ οἢ τι5, [ογὰ οὗ 
Ρυγα νἱνρΊηϊῦν. 

ὅ0.-- ὁπ ἐδ Ποσριγγοοίϊοη 

ΟἩΒΙΒΤ θεΐηρ Οοα ἴοοῖκ νὰν 4}1] ἔπΠ6Ὸ ἀδδᾶ ἔγομὴ 
ΗΕ]], ἀπὰ Ἰεἴν ΕΗ 61} {πὸ ἀδϑίγουευ 4] ο 6 ἀπά 501} 685. 

ὅ1.---Οἡ ἐμὲ 1, απ ὁ) Οοά 

ΟΝ {πε ὑμπγαβῃο]α οὗἉ τὴν 500] 15 ἔῃ βανίηρ δ]οοά οὗ 
πε Τρ. νὰν, 1) εϑίγουυ, σου ποῦ ΠΘΔΥ, 

δ8.--ὀΟοπ ΟἸαάεοπ᾽ς Εἴσδοοο 

Ονχε ἤεξδοε ]ὰ5 ἄδνν ; ἰ σανε ἄδενν ἴο ἐπ6 ον]; {ῃδ 
βϑιηθ ἤξεοα ἰ5 αν ]ο55. Ηἴάς ᾿ἀάεπ ἐπίηρς ἴῃ ΠΥ 
ταϊηά. 

1 δύ, Φόμὴ ὑμ6 θ᾿ ν]η6. 
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ΟΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

59.-- Εἰς τὸν Μωσῆν καὶ εἰς τὴν θυγατέρα Φαραώ 

Αἰγυπτίη, κρύφιόν τε βρέφος, καὶ ἐγγύθεν ὕδωρ' 
ἃ πρότυποῖ μούνοις εὐσεβέεσσι Λόγον. 

00.---Εἰς τὸν αὐτὸν ὅτε τὰς παλάμας ἐξέτεινε τροπούμενος 
τὸν ᾿Αμαλήκ 

κα 7, , , ὔὍ“ κ 
Σταυροφανῶς τανύεις παλάμας τίνος εἵνεκα, Μωσῆ; 

“ , μι Ἁ »΄ }] Υ͂ 

Τῷδε τύπῳ ᾿Αμαλὴκ ὄλλυται ἀμφότερος. 

61.---ε8ὅἰς τὸν αὐτόν 
ς ᾿' Ν Αι Ψ “3 

ΡῬύεο σὴν ἐθνικὴν νύμφην παρὰ ὕδασι, Μωσῆ, 
7 “ ει ΄ 

νυμφίου ἀψευδοῦς οὕνεκεν ἐσσὶ τύπος. 

ζ 3 

62.--ΕΕἩἰς τὴν ἰνρέοΙ ὅτε τὸν ᾿Ιορδάνην ἐπέρασεν 

Λάρνακι χρυσείῃ ῥόος εἴκαθεν. ἽΓΛαθι, Χριστέ" 
σὸς τύπος ἡ λάρναξ, τῇδε λοεσσομένου. 

65: 5... τὴν ΓΛγαρ] 

᾽ξ ἐθνῶν καὶ Λγαρ' τί δὲ ἄγγελος; ἢ τί τὸ ὕδωρ; 
ἐξ ἐθνῶν καὶ ἐγώ: τοὔνεκεν οἶδα τάδε. 

64.- -Βἰς τοὺς ο΄ φοίνικας καὶ τὰς ιβ΄ πηγάς 

᾿“πτάκι τοὺς δέκα φοίνικας, δυοκαίδεκα πηγὰς 
Χριστοῦ τοσσατίων ἴσθι τύπους ἑτάρων. 

θῦ.-- -Εἰς τὸν ᾿Αβραάμ 

᾿Αβραὰμ υἱὸν ἄγει θυσίην θεῷ: ἵλαθι, ποίην 
νοῦς ὁράᾳ θυσίην, ἧς τόδε γράμμα τύπος; 
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ΒΟΟΚΊΙ. ς9-6ς 

δ9.--ὁκ Μοδος απὰ ΓΠαναολ᾽ς 71)αι λον 

Αν Ἐρσνρεϊαη. τνουηᾶη, ἃ ἰάθη ΟΠ], πα νναῖου 
πον Ὀν. ΤΠ οβα {πη οβ τὸ ἔγροβ οἵ {π6 ννογὰ οἷἱν 
ἴο {πε ρΡίοιιβ. : 

θ00.--οὉἡ ἐμὲ ϑαριθ γοΐθη ἢδ οἰγοίεἠμοιί ἐογίδ ἠϊδ παπάς ἰο 
εἰϊδοογηίέ Δηπαίοι 1 

νην ἀοβὲ ἔπου, Μοβοβ, βἔγεῖοῃ ἐόν ἢν παπάς ἴῃ 
πε ἔουμη οὗ ἃ οἵοββ:᾽ γΥ {Π1ὶ8 ἴγρε ρϑυῖβῃ θοὺ ἢ 
ΑΠΔΔ]6Κ5. 

61.---Οοπκ ἐλε ϑαηιθ 

Ὅκγεν" ἔν επί ες νἱΐε Ὀγ. ὑπ6 ννῈ]],2 Μοβϑοβ, 
Ὀεοασβα ἴμποι αὐτὸ ὑπΠῈ6 ἴγρε οἵ {ῃμ6 1 ΈΆ]}}1016 γα 6- 
ϑτοοιη. 

θ62.---Οἡ ἐδ Αγὰ ραδϑῖησ οὐον «]ογάαη 

ΤῊΝ 5βἰγθαμῃ νἱοϊάθα ἴοὸ ἰῃς σοϊάθη Αὐκ. Ηδνε 
ΤΩΘΙῸΥ ΟἹ 5, Ὁ (Πνϊδῦ; {πῸὶ ΑΥκ 15 ἃ ἴγρε οὗ {πν 
θαριϊϑηυ ΠΟΤ. 

65.- -ὐχ Πασαν 

Ηλόαλη, ἴοο, ἰς οὗ πὸ (ὐδηθ]θς. Βιΐ ν] δῦ ἰς {ΠῸ 
ΔΠΡῈ], τ Ππαῦ ἰς ἀπ6 Τουπίιαίϊη ἢ 5. [, ἴοο, δῃ} οὗ {πε 
Οεπέι65, ἐπογοΐοσ 1 Κπονν ὑπ 656 ὑπίπιρϑ, 

θ4.- ὁκ {κε ϑευοπίῳ Παίηις ἀπε 7 ,υοίυε Ἡ εἰ 5 ἃ 

Κνον ὑπαὶ {πὸ βονεηΐν Ρᾶ]πὴ5 ἃΠπ6 ἔννεῖνα νν6}}]ς οὗ 
νναΐου ἅτ ἴγρεβ οἵ ἴπΠ6Ὸ πυτθ θοῦ οἵ (ΠΥ ῖβυ 5 ἀ150 1068. 

θ5.-- Οπ Αὐγᾳλαηι 

ΑΒΗΔΗΛΜ ἰαῖκος Πἰβ θοὸὴ ἴο θὲ ϑδουορα ἴο Οοά. 
Βε πιργοϊΐα] Ἐ Πα βαουτῆοο ἀοῦῃ {πῸ6 τηϊηα 566 οἵ 
ὙΠ] ἢ {Π158 μ᾽ οΐαγο 5 ἃ ἴγρεῦ 

Ὁ χα αν 11]. 2 Ἐχούή. 1]. 17. 
8 (ἀορη. χνὶ. 7. 4 Ἐχοά. χν. 27. 

321: 



ΘΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΌΟΥ 

600.---ΕΟἰς τὸν Μελχισεδὲκ διδοῦντα τῷ ᾿Αβραὰμ οἶνον καὶ 
ἄρτους 

Μελχισεδὲκ βασιλεῦ, ἱερεῦ, ἄρτους τε καὶ οἶνον 
ὡς τίς ἐὼν παρέχεις; Ὡς τύπος ἀτρεκίης. 

67.--- Εἰς τὸν ᾿Αβραὰμ. ὅτε ὑπεδέξατο τὸν θεόν 

Μορφὴν ἐνθάδε μοῦνον ἔχει θεός: ὕστερον αὗτε 
ἐς φύσιν ἀτρεκέως ἤλυθεν ἀνδρομέην. 

68.--ΟΕἰς τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰακὼβ ὅτε αὐτὸν ηὐλόγησεν. 

Πνοιὴν μὲν διὰ πνεῦμα, δέρας δὲ λάχον διὰ γράμμα' 
εὐφραίνει πατέρα νοῦς θεὸν εἰσορόων. 

θ9.- --ἃεΕἰς Ἐπ Ῥεβέκκαν 

Νυμφίε μουνογενές, νύμφη ἐθνική σε φιλοῦσα 
κάτθορεν ἐξ ὕψους σώματος οὐ καθαροῦ. 

70.--εἰς τὴν αὐτήν 

Τηλόθεν οὐχ ὑδάτων μνηστεύετο πότνα 'Ῥεβέκκα, 
νύμφης ἐξ ἐθνῶν οὕνεκεν ἐστὶ τύπος. 

11.----ἰς τὴν Σωμανῖτιν 

Εὐχὴ᾽ ̓ Ελισσαίου, Σωμανῖτι, δὶς πόρεν υἱόν, 
πρῶτα μὲν ἐκ γαστρός, δεύτερα δ᾽ ἐκ νεκύων. 

12.--- Εἰς τὴν μηλωτὴν Ἠλώου 

Τοῦτο δέρας προλέγει ἀμνὸν θεοῦ εἵνεκα πάντων 
ἀνθρώπων ζωῆς τῇδε λοεσσόμενον. 
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ΒΟΟΚΊΙ. 66-72 

66.---Οἡ ΛΙοιοϊιδοάεοίι στυϊησ ΠΡ απ γα ἰο 
Αδγαδαηι 

“Κινα ΜΕΙΠΟΗΙΒΕΡΈΘΗ, Ρυϊθϑῦ, γηὴο τῷ ὑπο {παῖ 
σίνεϑῦ Ὀγοδα πα νυἱπα δ᾿ “Α ἴγρε οὗ ἰγαΐῃ.᾿ 

607.--Ἠἡ Αὐγαλαρι γϑοοϊυλισ αοα 

Ηξπε παῖ οα ομἷν {πε ἴουτη οὗ ἃ τπᾶπ, θὰ Ἰαἴεν 
ΗδΦ ἴῃ ἐσταϊῃ αἰξαϊπεα ἃ Πυτηδῃ παῖΐμγ6. 

θ8.-- Οπ «αοσον ὑἰοοεῖησ ἰδααο 

Η:5 παπᾶς Πᾶνα ϑιη6}} ἔου {πΠῸ 5 θ᾽ γῦ, ἀπα 5Κίη ἴον 
ἴῃς Γεἰΐευ. ΤΠ τϊμα ὑπαῦ βθοῦ (ὐοά ἰ5 Ρ] αβίηρ ἴὸ 
ἃ [αι 6 υ. 

609.- -π Ποϑοοοα 

Ονην Ὀεροΐζεπ Ὀυϊάθσγοομ, ἔν (σθηθ]ς ὑγάς, 
Ἰονίησ {π66, ᾿δαρῦ ἀονπ ἔγομι ὑπ 6 Ποῖρ] οὗ ἀπ ἀπο] θα ὴ 
Ὀθοαν.} 

170.---Οὐ ἐδ ϑαηιδ 

ΤῊΝ Ιαᾶν Περθεοοα ννὰβ ννοοθα ποῖ ἔδυ. ἔγουη {116 

νναΐεσ, θθοδι5α 506 15 ἴῃ ἴνρε οἵ ἃ (ἀθπῖ!]!ε "γα 6. 

71.---Οἡ ἐμο δ μιιμιαγηεῖίο 

ΤῊΣ ΡΥΆγΕΥ οὗ ΕἸ15Πὰ, Ὁ ΒΠππδιηϊΐα, ἔννίοθ σανα 
πες πν 5οη, ἤγβὺ τοὶ ἴῃ ν νοι}, ἀπά ποχῦ ἔτοπι {ΠπῈ 
ἀ6δα. 

12.---Οἡὐ Εἰϊγαλς Μαπέΐο 

ΤῊΙϊ5 5ἰκίη ογεΐθ]]ς ὑπΠ6 Ττ} οἵ αοά, ψὸ 5}8}} 
Ὀὲ Ὀαριϊσεα Ποτα ἔου {πὲ 118 οἵ 4}} πιθη. 

1 ΠῚ οαιηθὶ. ἊἋἄρη. χχὶν. θ4. 
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ΘΕΈ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

78.---ΕΟἰς τὸν Δαβὶδ χριόμενον 

Ἔν νῷ ἔχων πέφρικα πατὴρ τίνος ἔκλυε Δαβὶδ 
οὗτος, ὃν εἰσοράᾳς ἐνθάδε χριόμενον. 

714.- Ἑϊς τὸν τυφλόν 

Οὔνομα τῇ πηγῇ ᾿Εσταλμένος" ἀλλὰ τίς ἐκ τοῦ 
ἔσταλται νοέεις, ὄφρα τέλεια βλέποις; 

1ῦ.--ε-ἰς τὴν Ξαμαρεῖτιν 

Οὐ τύπος, ἀλλὰ θεὸς καὶ νυμφίος ἐνθάδε νύμφην 
σώζει, τὴν ἐθνικήν, ὕδατος ἐγγὺς ἰδών. 

10.--ἨἊᾶὋΣεἰς τὸν γάμον 
“- Ν ᾿Ὶ ͵ Ξ- Γ Ὁ“ ἈΝ ἈΝ 

Τεῦξε μὲν ἀτρεκέως οἶνον θεός" ὅσσα δὲ κρυπτὰ 
-“ ΄-““ »] 

θαύματος, εἰ Χριστοῦ πνεῦμά σ᾽ ἔχει, νοέεις. 

71.-- - ἰς τὴν χήραν τὴν τὸν ᾿Ηλίαν θρέψασαν 

Βλύζει ἐλαιηρὴ κάλπις καὶ κίστη ἀλεύρου, 
ἔμπεδον ἡ χήρη οὕνεκα πίστιν ἔχει. 

18,---:ἰς Πέτρον τὸν ἀπόστολον 

Πάντων ἀρχιερεὺς Πέτρος θεοῦ ἀρχιερήων, 
ὃς θεοῦ ἐκ φωνῆς ἔλλαχε τοῦτο γέρας. 

79.---Ἔ Εἰς Παῦλον τὸν ἀπόστολον 

Παῦλος ἐπεὶ θεῖον σέλας οὐρανοῦ ἔδρακεν ἄντην, 
φωτὸς ἀπειρεσίου γαῖαν ἔπλησεν ὅλην. 
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ΒΟΟΚ Ι. 3-9 

73..---Οπ Παυϊὰ ὑοῖηις Αποϊπίοα 

Ικνοὺ ἴῃ τὴν Πεαγί, θαὺ ἔδαν ἕο αὐξευ, νυν ο56 ἐἈ ΠῸΥ 
{π|ὶ5 αν α νὰ οα]]εᾶ, ποτὰ ποι βεοϑὺ δποϊηϊεα 
Πετα. 

14.--ἰἸ ἐδὸ Βιωιά απ 

ΤῊΕ πᾶηηα οὗ {πε Ροο] ἰ5 ϑεπέ, θαῦ ἀοκῦ ποι ἀπάεοῖ- 
βΒίαπα ψη0 15 βεαῃῦδ Ὀγν ψΠΟΠπι, 50 ὑπαῦ ποι τηδγαβὺ 
να ἃ ρευξεοϊ νίονν ὃ 

7ὅ.-- Οπ ἰδ ϑαριαγίίαη ἸΓοηιαη 

Νο ἔἴνρε, θυῦ ἃ οὐ πα θυ] θργοοπ ΘΓ βᾶν 88 
5 δπθ]6 νἀ 6, νυ οπι 6 βὰν 6546 ὑΠ6 νγαΐθυ. 

10.--ἨοοἭπ ἐλὸ Ἡεαάϊησ 

ον ἔσταν τηϑάθ ννῖηθ, δῦ ἔπεα τηγϑίεσυ οὗ ἐπε 
τηΐγαο]ὶα ἔμοὰ παευβίαπαάεθϑὺ 1 πὰ βρίγῦ οὗ ΟΠ γίβα 
Ῥόββ65565 {Πεε. ᾿ 

11.-- Οπἡ ἐδο ΤΡάονυ τοῖο {οὰ ΕἸ) αι 

ΤῊΝ οΥ56 οἵ οἱἱ απαὶ {πῸ "βῈαῦγεὶ οὗ πηϑὰ] ονϑυῆονν 
Οθεδοδιβα ἐπα νυὶάονν Πὰς ἤγπι ΓἈ1{}]. 

18.-- Οπ Ρείον ἐπε Αροεέϊο 

ῬΕΈΤΕΗ ἰ8 ἴΠ6 ΠΙρῃ-Ρυθϑδὺ οὗ 411 ὑπ6 ΒΙρἢ- Υοϑὺϑ 
οἵ Οοά, πανίπρ' γεοοϊνεα τΠ18 οὔϊοθ Ὀγ {πε νοῖςς οὗ 
σαοα. 

19.--Οπἡ Ῥαμὶ ἐλ6 ΔΑ ροείίο 

Ρασι,, μανίπο 5βθδη ἔασα ἴο ἔχασε Π6 αἰνίης Ἰρῃ οἵ 
Ἠδανεη, ἢ]]6α 411 ὑπ6 Ἐλυ τη ἢ ἱπἤπηϊξε Πρ, 
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ΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

80.--ἨΘοἰἰς Ἰωάννην τὸν ἀπόστολον 

᾿Αρχιερεὺς ᾿Εφέσοιο θεηγόρος ἐ ἐκ θεοῦ εἶπεν 
πρῶτος ᾿Ιωάννης, ὡς θεὸς ἣν ὁ λόγος. 

81.---- Ἐς τὸν αὐτόν 

Καὶ λαλέοντος ἄκουσε Λόγου καὶ πέφραδεν αὐτὸς 
πρῶτος ᾿Ιωάννης, ὡς θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

Ε] 

82.- -Εἰἷς τὸν αὐτὸν ἀπόστολον ᾿Ιωάννην 

Οὐρανίης σοφίης θεοτερπὲς δῶμα κιχήσας 
εἶπεν ᾿Ιωάννης, ὡς θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

89.--Ἠ-ἐ Εἰς τὸν Ματθαῖον 

Γράψε θεοῦ σαρκώσιος ἔξοχα θαύματα πάντα. 
Ματθαῖος σελίδεσσιν, ἐπεὶ λίπε δῶμα τελώνου. 

84.--ἀΕἰς τὸν Λουκᾶν 

᾿Αθανάτου βιότοιο τελεσφόρα ἔργματα Χριστοῦ 
πυκτίου ἐν λαγόνεσσι σαφῶς ἐνέπασσέ γε Λουκᾶς. 

8ὅ.- -ἜΕἰς τὸν Μάρκον 

Οὐ κατ᾽ ἐπωνυμίην Αἰγύπτιον ἔλλαχε λαὸν 
Ψ » ᾿ “ 4 » ’ ὄρφνη, ἐπεὶ φωνῆς Μάρκου ἔδεκτο φάος. 

86.--ἃ-Σἰς τὸν ἅγιον Βασίλειον 

Παρθενίην Βασίλειος ᾿Ιωάννου σοφίην τε 
ἔλλαχεν, ἶσα λαχὼν καὶ τάδε Τ᾽ρηγορίῳ. 
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ΒΟΟΚΙ. 8ο-8δ6 

80.---Οη «οί ἐπα ροϑΞο 

ΦοηνΝ ἔπε ἰνίης Πρ! -ρυϊοϑὲ οὗ Πρ! θϑαβ, νὰ. {86 
ἤγβε νἢο βαϊα ἔγοτη (ἀοα ὑπαὶ {ΠπῸ δ ογαὰ ννὰ58 (σά. 

81.--Οἡ ἰλὸ ϑαηιο 

Φοην ἢγϑὶ μθαγὰ {πὸ Υοσγα βρϑὰῖκ ἀπα ἢϊπη5 61 βαϊὰ 
ταὶ ἐπε γα ννὰβ Οοά. 

82... Οὅπ ἰδο ϑαηῖα 

ΦόοηνΝ, Βανίησ γοϑομοα {π6 Πουβα οὗ ἤϑᾶνεη]ν 
υυϊβάομ ἴῃ ψνο ἢ (ὐοά ἰ5 νι 6 }] ρ]αβεα, βαιά ἐπαΐ ἐπε 
γγογὰ ννὰβς ἀοα. 

89.-- Οπκ. αϊίλοιυ 

ΜΆΑΤΤΗΕΥ τοῖα π΄ Πἰβ ρᾶροβ, αἴζεσ. ᾿ἰδανίησ ἐπα 
Ποῖα οἵ ἐπε Ρῃ}] απ, 4}1 η6 Πρ τηᾶγνοὶς οἵ ἐπε 
Τηραγπαϊίοη οἵ αοα. 

84.---Οκἡ 1μιΐο 

{Ὺκὲ νγονα 5ΚιΠ Π  }}ν ἱπῖο ἐπα να ]5 οὐ πε νο]ατης 

ἔπε ἀεεάς οἵ Οῃγιβ ψπῖοῃ Ὀγοιρσηΐ ἀθοὰδ δἰθυπαὶ 
11ξ8. 

85.---Οἡ Μαγξ 

ΝΙΘῊΤ ΠῸ Ιοηροι οονοῖβ ἔπ6 Ρεορῖς οἵ Ἐρνρέ, ἃς 
15. ΠᾶΤη6 5'σηϊῇεβ, βίποα ἴξ τεοεϊνϑα {πες Τρ οὗ {Πε 
νοΐϊοε οἵ Μααν. 

80.---Οπ ἐ. Βαοιῖὶ 

ΒΑβιι, μδὰ ἴον ἢἷβ Ἰοὺ πα νυἱγρίηϊςν πα νυϊσάοιη οὗ 
Ψοἢη, Βανίηρ ἴῃ ἐΠ|5 ἃ {κῸ Ἰοὺ ψ τ ατερουγ. 
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ΟσΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΛΟΥ 

87.--ΕΟἰς τὸν ἅγιον Πολύκαρπον 

Οἰκτίρμων Πολύκαρπος, ὃ ὃ καὶ θρόνον ἀ ἀρχιερῆος 
ἔσχε καὶ ἀτρεκέως μαρτυρίης στεφάνους. 

88,--͵τ᾽ἰἶς τὸν ἅγιον Διονύσιον 

Οὐρανίων θιάσων ἱεραρχικὰ τάγματα μέχψας, 
μορφοφανῶν τε τύπων κρύφιον νόον εἰς φάος ἕλκων, 
ζωοσόφων λογίων θεοτερπέα πυρσὸν ἀνάπτεις. 

89.--,ΕΟἰς τὸν ἅγιον Νικόλαον 
“ Νικόλεων ἸΤολύκαρπος ἔχει σχεδόν, οὕνεκεν ἄμφω 

εἰς ἔλεον παλάμας ἔσχον ἑτοιμοτάτας. 

90.---Σ ΩΦΡΟΝΙΟΥ͂ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ͂ 
ΤΙΕῈΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

Εἰς Κῦρον καὶ Ἰωάννην 

Κύρῳ, ἀκεστορίης πανυπέρτατα μέτρα λαχόντι, 
καὶ τῷ ᾿Ιωάννῃ, μάρτυσι θεσπεσίοις, 

Σωφρόνιος, βλεφάρων ψυχαλγέα νοῦσον ἀλύξας, 
, βαιὸν ἀμειβόμενος τήνδ᾽ ἀνέθηκε βίβλον. 

91.--;Ἃοἰς Ἰουστινιανὸν τὸν βασιλέα ἐν ᾿Εφέσῳ 
᾿ Ἂς π΄ Ὁ “ , Τουστινιανὸν καὶ ἠγαθέην Θεοδώρην 

στέψεν ᾿Ιωάννης Χριστοῦ ἐφημοσύναις. 

92, «ΤΡΗΓΌΟΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΨ ΟΝ. 
-  ά 

Ἔν Καισαρείᾳ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Βασιλείου 

Ἦν ὅ ὅτε Χριστὸς ἴαυεν ἐπ᾽ ὀλκάδος ἔμφυτον ὕ ὕπνον, 
τετρήχει δὲ θάλασσα κυδοιμοτόκοισιν ἀήταις, 
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ΒΟΟΚΊΙ. δη-02 

87.- -οδἡ δὲ. Ῥοίψοαγρ 

ΤῊ ἰα {π6 τηϑγοϊ ἢ} Ῥοϊγοαῦρ πο οσοαρὶεοα ἃ 
μὲρὴ ῥυϊθϑι β ὑΠτοπθ, πὰ ἡνοῸη ὑγα]ν ἃ ΤΥ ΥΥἦ 5. ΟΥ̓ΌΥΗ. 

88,--ἡ δὲ. 7)Ἰομη5ῖιιδ 

ς ποῦ ψ}0 αἰαὶ β'πσ {π6 ΠΙΘυΆτ ΠΟ τάπηκ5 οὗ {πε 
 ΠδάνθηΪν σομηραηΐα5 πα αἰάϑῦ. Ὀγὶπρ ἴο Ἰσῃῦ {ΠῈ 

τηγϑίϊο τηθϑηΐηρ Οἵ νἱβῖ}}]6 ἴγρϑϑβ, Πρηξαϑῦ {Π6 ἴογοῃ, 
ΡΙδαβίηρ ἴο οα, οὗ ογδο] 65 ννῖβα απο 118. 

89.--Οπ 8... ΔΛ᾽ιολοίας 

ῬοΟΙΥΘΛΗΡ Πὰς ΝΊΟΠΟΪ 5. Πποᾶῦ Πΐτη θθοδιβα {Π6 Παπα5 
οὗ Ροΐἢ ννεύε Ἔνεὺ πιοβϑὺ ργομρῦ ἴο ἀ6εα5 οὗ τηϑσου. 

90.--- ΟΡΗΕΟΝΙΌΒ ΡΑΤΕΈΙΑΒΟΗ ΟΕ 
ΨΕΒΌΒΑΙΕΜ 

θη Ουγῖδ ἀπά «]0απη65 

Τὸ πε ΠοΙ͂ν πιαγέγυβ, ντιιβ, ἃ ραϑῦ τηδβίου ἴπ {Π6 
αὐτὶ οἵ Ποα]ὶησ, ἀπα «οαηποβ, αἰά Βορῃγοηΐιβ, ἃ5. ἃ 
5 Π σ᾽ γεΐαση ἔῸγ ἢἷβ Ἔβοᾶρθ ἔτΌσ. ἃ 501]- ἰδ γββίηρ 
οοτμηρ]αἰπὲ οἵ ἐπε ἐγεβ, ἀθαϊοαϊε {5 θΟΟΚ. 

91.- -ΟΟὃη ἰμὸ Ἐμιροτου «Ἱιδίϊπίαη, ἴθ Πρλοδιιδ 

Βν {6 οουδπα οὗ (ΟΠ γιοὶ αἰα ΨΦο0ὴΠπ οὐον 

Φαςοπίαπ πα δατηϊγ 0 ]6 ΓΠεοάοτγα. 

5 ΡΥ ΘΠΚΘΟΕΥ ΟΕ ΝΑΖΙΑΝΖΟΌΘΒ 

7ι (ἰαοδαγοα ἴῃ ἰμε (τοι ο΄ δὲ. Βασι 

γηπῈ ΟΠ τοῦ πος βἰερῦ οὴ {πες 5ῃϊρ ἃ παῖίυγαὶ 
5166 ρ, 6. 868 ννὰβ αἰβίαγθεα Ὀγ βἴουμην υνἱηα5, ἀπ 
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δείματί τε πλωτῆρες ἀνίαχον' Ἔγρεο, σῶτερ' 
ὀχλυμένοις ἐπάμυνον. "Αναξ δὲ κέλευεν ἀναστὰς 
ἀτρεμέειν ἀνέμους καὶ κύματα, καὶ πέλεν οὕτως" 
θαύματι δὲ φράζοντο θεοῦ φύσιν οἱ παρεόντες. 

03.- Εἰς τὸν αὐτὸν ναόν 

“ ῇ 

Ζωογόνων ἀρετῶν τετρακτύος εἰκόνα λεύσσων, 
σεῦε νόον πρὸς μόχθον ἑ ἑκούσιον" εὐσεβίης γὰρ 
ἱδρῶτες δεδάασιν ἀγήραον ἐς βίον ἕλκειν. 

9 Ν , “- ε ’ ’, 

94.-- ἜἋθΕἰς τὴν κοίμησιν τῆς ὑπεραγίας θεοτόκου 

Νεύμασι θεσπεσίοις μετάρσιοι ἤλυθον ἄρδην, 
ἐς δόμον ἀχράντοιο ἀμωμήτοιο γυναικὸς 
κεκλόμενοι μαθηταὶ ἀλλήλοισιν “αἰγλήεντες, 
οἱ μὲν ἀπ᾽ ἀντολίης, οἱ δ᾽ ἑσπερίοισιν γαίης, 
ἄλλοι μεσημβρίης, ἕτεροι βαῖνον δ᾽ ἀπ᾽ ἀρκτῴων, 
διζήμενοι κηδεῦσαι σῶμα τὸ σωσικόσμοιο. 

95. Ἐν Ἐφέσῳ 
“-“ ’ “ 

Σοί, μάκαρ, ἐκ σέο δῶκα τάπερ πόρες ἄμμιν ἄρηϊ. 

96.--,Εἰς σκῆπτρον 

Τοῦτο γέρας λάχεν ἐσθλὸς ᾿Αμάντιος, ὡς βασιλῆϊ 
πιστὸς ἐών, Χριστὸν δὲ θεουδείῃσιν ἰαίνων. 

91.---:Ἐν τῇ Μελίτῃ 

Νηὸς ἐγὼ κύδιστος ᾿Ιουστίνοιο ἄνακτος, 

καί μ᾽ ὕπατος Θεόδωρος, ὁ ὁ καρτερός, ὁ τρὶς ὕπαρχος, 
ἄνθετο καὶ βασιλῆϊ, καὶ υἱέϊ παμβασιλῆος, 
᾿Ιουστινιανῷ, στρατιῆς ἡγήτορι πάσης. 
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6 βαῖϊοῦβ οὐἱθα οὐδ ἴῃ ἔδαν, “δ ακεθ, ϑανίοιισ, ἀπά 
ΠΟ ΙΡ ὰ5 γηοῸ ἀτὸ μου 5 ϊηρ. Τἤδη τῆς 1] ογα ἅγοβα 
ἃπα θαᾶάς ἔῃ6 νης ἃπΠα ννᾶνεβ 6 511}], πᾶ ἰὖ ννὰβς 
50: ἃπ4 Ὀγ ὑπδ πηΐγαοϊα {ῃοβ6. ργοβεπῦ πἀπαογϑίοοα 
Ηἰς5 ἀἰϊνῖίπε παῖίμγδ. 

93.---ι ἐμὸ φαριο (διγοὶ 

Α5 ποὺ Ἰἰοοκοϑῦ οἡ {πε ἱππᾶσα οὗ ἐπς ἔοαν 11{6- 
σἰνίησ Ὑιγΐα65, δυγ ὑῃν τηϊπα ἴο νυ] ]Π]Πηρ [01] ; [ῸΓ 
ἔπ6 Ἰθουν οὗ ρῥίεῖν οἂπ ἀσγὰνν ἃι5 ἴο ἃ 11ξὰ ὑπαὺ Κπονν8 
ποΐ οΪά ἀρδ. 

94.- -Οοὁὴἡ ἐλὸ ])θϑαίἑ οὗ ἐλε Ποίῳ Κἱγρὶπ 

ΤῊΕ ἀϊςοῖρ]ες, ἐμεῖς παγὶς. ἀρ] τε α Ὀν {Π6 ἀϊνὶπε 
ΘΟΠΤΠΔ ΠΩ, σπη6. ΟΔ]]Πηρ ἴο δὰ ἢ οὔπΠοὺ ἴῃ ρο] τετίησ 
ΤΌΡ65 ἴο ἐπε ποῖα οὗ ὑπΠ6 ᾿πητηδοῦ]ϊαῖο ἀπα Ὀ] τη 6] 659 
ὙΡΟΠΊΔΠ, 506 ἔτοπ {ῃς6 Εαβί, βοῖηὴθ ἔγτοιη με ἡ εϑί, 
οἵποῦβ ἔτοση ἐπα ϑουΐῃ, Δη6] οὐἤθυβ σάτὴθ ἔγοπι {πε 
Νουίῃ, βεεκίηρ ἴο ἰηΐεν ὑπ Ροάγ οὗ Ηδχυ, {πε νου] 5 
ΒΑΥΙΟῈΓ, 

9ῦ.---ἶι Ερλοδιι 

Το {πεε, Ο Ὀ] εββεᾶ οπο, ἔτοια ἔΠδ66,1 σῖνε {πε 5ροὶ]5 
ἔπου σανεϑὺ Πη6 ἴπ ὙΡΑΥ, 

90.--ἨὯκ α ϑοορίγε 

, ομτηυ Ατηδηΐίι5 οὐἰαϊπθα {Π]5 αἰσηϊεν, Ὀδοδι56 
6 νγὰβ ἐα ἘΠ} τὸ ἐΠὸ Ἐπ ρ του ἀπ ἀε] στε α ΟΠ νβὺ 
ὃν ἢὶβ ἔδαν οἵ Οοα. 

97..---- ἢ Μοϊο 

ΤλΜ {Π6 σα] εθταϊθα ἐδ ρ]6 οὗ ἔπε Ἐπ ροτου «{π5ξϊη. 
Τα οπϑα! ΤΠδοάοσιβ, {ΠῸ οἔγοηρ, ἐῃγῖοε ἃ Ργοεΐεοῦ, 
ἀεαϊοαϊεα της ἴο ἴῃς ΕΠ ρ ΤΟΥ πα ἷ5. βοὴ «πϑὑϊπίδη, 
ἔπ 6 σεπειαὶ οὔ {ΠπῸ ἡ» Π0]6 ἁγτηγ. 
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98.---ἘἘν τῷ αὐτῷ τόπῳ 

Βργον ὁρᾷς περίπυστον ᾿Ιουστίνου βασιλῆος, 
᾿Ιουστινιανοῦ τε μεγασθενέος στρατιάρχου, 
λαμπόμενον στεροπῇσιν ἀμετρήτοιο μετάλλου" 
τοῦτο κάμεν Θεόδωρος ἀοίδιμος, ὃς πόλιν ἄρας 
τὸ τρίτον ἀμφιβέβηκεν ἔχων ὑπατηΐδα τιμήν. 

99.---Ἐᾶν τῷ κώνι τοῦ ὁσίου Δανιὴλ ἐν τῷ ἀνάπλῳ 

Μεσσηγὺς γαίης τε καὶ οὐρανοῦ ἵσταται ἀνήρ, 
πάντοθεν ὀρνυμένους οὐ τρομέων ἀνέμους. 
Ἄ κ Ξ " Ρ Ἀ " Γ 

ἴχνια ῥιξώσας κίονι διχθάδια" 
λιμῷ δ᾽ ἀμβροσίᾳ τρέφεται καὶ ἀπήμονι δίψῃ, 

υἱέα κηρύσσων μητρὸς ἀπειρογάμου. 

100.---οΑοἷς Νεῖλον μοναχὸν τὸν μέγαν ἐν τοῖς ἀσκηταῖς 

Νείλου μὲν ποταμοῖο ῥόος χθόνα οἶδε ποτίζειν, 
Νείλου δ᾽ αὖ μοναχοῖο λόγος φρένας οἶδεν ἰαίνειν. 

101.-.-ΜΕῈΝΑΝΔΡΟΥ͂ ΠΡΟΤΙΚΤΟΡΟΣ 

Εἰς Πέρσην μάγον, γενόμενον χριστιανὸν καὶ μαρτυρήσαντά 

Ἦν πάρος ἐν ἸΤέρσῃσιν ἐγὼ μάγος ᾿Ισβοζήτης, 
εἰς ὀλοὴν ἀπάτην ἐλπίδας ἐκκρεμάσας" 

3 ᾿Ν ἈΝ ἣς ΩΝ 3 Ἄν: 
εὖτε δὲ πυρσὸς ἔδαπτεν ἐμὴν πόλιν, ἦλθον ἀρῆξαι, 

ἦλθε δὲ καὶ Χριστοῦ πανσθενέος θεράπων" 
κείνῳ δ᾽ ἐσβέσθη δύναμις πυρός: ἀλλὰ καὶ ἔμπης 

νικηθεὶς νίκην ἤνυσα θειοτέρην. 
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98, ---- ἐδο βδαηιο ᾿ίΐασο 

Τηοῦ βοοβϑὺ ἐπ ἔαμπηοιι ψοὺκ οὗ {πε Επηροσου 
«πδτϊη πα οἵ .} υϑεϊπίαη, [Π 6 πϊσ ἢν σο ποσὰ], οἹ ἐξουη 
ἢ ὑπὸ Ἰαβῖγε οὗ ναϑὺ βἴογτε οἵ πιϊηοσαϊθ. Τϊς νγὰβ 
τηδα Ὀγ ἔχπιοιιβ ΤΠ ΘΟ οτιιβ, γΠο, ο]ου νη Πα οἰΐν, 
Ἐηγῖος ργοϊεοϊςα 1 ΡΥ 5 σοηϑα αν ΟΠ ςα. 

99.--ἨἭὁἡ με Ῥηΐαν οΓΓ Ηοῖψ 1)απὶοὶ οπ ἐδ Πβοδρλοτις 

Μιρμοθτ οὗ δύῃ δηα ἤδάνθη ἰαπαᾶς ἃ τηδΔη, 
αἀτγεδάϊηρ ποὺ ἔπε υυἱπαβ ἐπὰΐδ θ]ονν ἔγομπι 411 υδγξευβ 
«ον. Βοῖἢ ἔδεϊς ἥστηϊν ρἰαπίεα οα {π6 οοϊσηη. Ης 
ἶβ πουγίβηθα ὈΚΥ ΔΙΠΡΓΟΒΙ]Ϊ ΠΌΠΡΕΙ ἃπα ρϑίῃ]6β5 
ἘΠΙγβῖ, ὄνεσ Ῥγθδο πη ὑΠπΠ6 ὅθ οὗ {πὸ [πητηδου]αΐα 
Μοίπεσ. 

100.---Οἡ» Νῆμις ἰδοα Οτγοαί Πογηιὶ 

ΤῊΣ βἴγθαμῃ οὗ ἐπθ γίνου ΝΊ]Θ σὰ νναΐου {πΠῸ ρασίῃ 

ἃηα {πΠ6 ψογὰ οὗ ἔπ6 τηοπκ Νιϊ5. πη ἀε]σ δ της 
τηϊηα. 

101..-ΒΥὺ ΜΕΝΑΝΌΕΒΗΕ ΡΕΟΤΕΟΤΟΚΒ 

Οπ α Ῥργεῖαπ γιάσε τυὴο δθοαηιο α (λγιδέϊαη ἀπὰ δι οτοὰ 
Δίαγνίηγάοηι 

Ι, ΙΒΒΟΖΕΤΕΒ, ὙγὙδβ ΓΟΥΤΊΟΥΪ ἃ τηᾶρο διηοηρ {πὲ 
Ῥευβίδπϑβ, τύ ΠΟρε γοϑιϊηρ ὁ ρεγπἰοῖουβ γα. ὙΥ θη 
ΤΥ οἷζν ννὰβ ἴῃ ἤδτηθϑβ 1 οἄπης ἴο ΠΕΙρ, ἀπά ἃ βοσναηΐ 
οὗ 41}1- βουνοῦ] ΟἩγῖϑῦ οαπηθ ἴοο. Ηε εχεϊπραϊθῃεα 
πε ἴοτος οἵ {πῸ ἔτεα, θὰξ ποπα ἐπε 1655, ποι ρ ἢ 1 νγὰβ 
γγουβίεα 1 σαϊηθα ἃ τηοτα αἰνίπα νἱοΐογυ. 

43 



ΘΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΌΘΟΥ 

102.--Εἰς τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν 
υἱὸν τοῦ θεοῦ 

᾿ 4 εν 7 ΜΨ' 

Ω πάντων ἐπέκεινα---τί γὰρ πλέον ἄλλο σε μέλψω;- 
“ 4 

πῶς σὲ τὸν ἐν πάντεσσιν ὑπείροχον ἐξονομήνω; 
“ ὃ ̓ Ἂ ΄ ὅλ, Ἀ Ν 5. ὃ ἃ ἊΝ ́ ἂ. ΄ 

πῶς δὲ λόγῳ μέλψω σὲ τὸν οὐδε λόγῳ περιίλήπτον, 

109.--ἊἂθδϑῈὁἰς ὑπέρθυρον οἴκου ἐν Κυζίκῳ σωθέντος ἀπὸ 
πυρός 

Μῶμε μιαιφόνε, σός σε κατέκτανε πικρὸς ὀϊστός" 
ῥύσατο γὰρ μανίης με τεῆς θεὸς- ὄλβιον οἶκον. 

104.---εΕἰς τὴν θήκην τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μάρτυρος 
᾿Ακακίου καὶ ᾿Αλεξάνδρου 

Μάρτυρος ᾿Ακακίοιο, ᾿Αλεξάνδρου θ᾽ ἱερῆος 

ἐνθάδε σώματα κεῖται, τάπερ χρόνος ὄλβιος ηὗρε. 

105.--- Εἰς Εὐδοκίαν τὴν γυναῖκα Θεοδοσίου βασιλέως 
ς Ἁ ἈΝ ͵ “ Ἵ ͵7ὔ 

Η μὲν σοφὴ δέσποινα τῆς οἰκουμένης, 
ὑπ᾽ εὐσεβοῦς ἔρωτος ἠρεθισμένη, 
πάρεστι δούλη, προσκυνεῖ δ᾽ ἑνὸς τάφον, 
ἡ πᾶσιν ἀνθρώποισι προσκυνουμένη. 
ὁ γὰρ δεδωκὼς τὸν θρόνον καὶ τὸν γάμον 

᾿ Μ 5 Ἄ - Γ 

τέθνηκεν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζῇ θεός" 
Ζ Ν ᾿ ’, ἰο ᾿] ς ᾿ » κάτω μὲν ἠνθρώπιζεν: ἦν δ᾽ ὡς ἣν ἄνω. 

106.---- Ἐν τῷ χρυσοτρικλίνῳ Μαζαρινςοῖ 

Ἔλαμψεν ἀκτὶς τῆς ἀληθείης πάλιν, ἢ 
καὶ τὰς κόρας ἤμβλυνε τῶν ψευδηγόρων" 
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102.---Οἡ οἷν [ογὰ απὰ ϑαυϊοιν «]65 5 (λγὶδέ ἐλ 
δον οΓ᾽ Οοὰ 

Ο Τηοῦυ νψὸ ἂτὲ θενομπα ἃ}} ἐπίηρς (ἔου ἤονν σᾶ 1 
σοἸεθταῖα ΤΉδα τη Ὑ6), μουν 5}ΠᾺ}} 1 [6}} ΤῊν πᾶμε 
ὙΠΟ ἁτὲ βιιρυθπα αροόνα ἃ}} ὃ Ηον 5}Π8]] 1 οἰηρ ΤΠ6 6 
ἴῃ ννογάβ, Υ ΠΟμ πὸ νου 5 Θὰ ἢ ΘΟ ΡΥ  Πμ  πα ἢ 

10.--ΕΟἸἩ ἐλ 1 πίοὶ οὕ α ροιιδο ἴπ (ὑψξῖσιι τυμῖολ τῦας 
δαυοα (γοηὶ ΕἾἾ)6 

ΒιΟΟΡΤΗΙΠΒΤΥ Μομλβ,} ὑῃν οὐνὴ ὈΪΓΕΘΙ ἀΥγον 516 νν 
ἔπεο, ἔον οὐ ἀεἸ]νογεα τη6, ὑΠ158 θα] την ἤοα56, ἔΓῸΠῚ 
ἔμν ἔατν. 

104.- ὁπ ἐκε Οοοὲ εοπέαϊηϊῖη ἐδο Πἰοἰϊος οὐ ἐπε Ηοίῳ 
Μανίῳ» Δ εαοῖια απὰ ὁ Κἴησ Αἰοχαπάοῦ 

Ηξεπὲ Ἰἰ6 ἐπα θοάϊθβ, αἰβοονουθα οπθ ΠΆΡΡῪ ἀν, οὗ 
ἔπε Μαγῖνυ Ασδοῖιβ ἀνα {π6 ρῥυϊοϑὺ ΑἸαχάπάου. 

105.--- ἡ Ειάοοῖϊα ἰἠς {6 ὁ Κύισ ΤΠ οοάοοῖις 

ΟΤῊΕ νῖβα μηϊβίγεββ οἵ ὑπθ νοῦ], ἰηῆαδιηθα Ὀγ 
Ρίουβ ἴον, οομπηδὶῃ ἃ8 ἃ βούνδηϊ, 4πΠ4 85ῃη6 ψγῇῆο 15 
ΟΥϑρρεα θν 41} πη ηκὶπα ὑνουβῃ!ρραῖμ ὑπ ἴοι} 
οὗ Ομε. ἕο: Ηβ νῇῆο σάνε Ποὺ ἃ πυβθαμα ἀπά 
ἃ ἴῇτοπο, αἀἰεα ἃ5 « Μδὴῃ μὲ ᾿ΐνεβ ἃ (οα. Βεῖον 
Ης ρμανεαὰ {π6 τηᾶπ, ὰ ἀῦονα Ηξ νὰβ ἃ5. Ηδ 
γγ85. 

100.---Ἴι ἐλε (Ἰοἰάοη Παὶΐ οἡ᾽ Μαξανίπις (α ἴον ἰδὲ 
Τἰροίοταίϊον ο΄ Ππασ 5) 

Τῆε Ἰίρῃῖ οἵ Τυὰτ Βαῖ 5ποπα ἔουτ ἢ ἀραῖη, ἀπ 
ὈΙυπῖβ ἀΠ6 εν οὔ πὸ ἔμ]56 ἰδαοῃεῦβ. Ρίοῖγ δῖ 

1 ῬγοΟΌΔΌΙΥ -- ϑαύδηῃ, 
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ηὔξησεν εὐσέβεια, πέπτωκε πλάνη,, 
καὶ πίστις ἀνθεῖ καὶ πλατύνεται “Χάρις. 
ἰδοὺ γὰρ αὖθις Χριστὸς εἰκονισ μένος 
λάμπει πρὸς ὕψος τῆς καθέδρας τοῦ κράτους, 
καὶ τὰς σκοτεινὰς αἱρέσεις ἀνατρέπει. 
τῆς εἰσόδου δ᾽ ὕπερθεν, ὡς θεία πύλη, 
στηλογραφεῖται καὶ φύλαξ ἡ ἡ Παρθένος, 
ἄναξ δὲ καὶ πρόεδρος ὡς πλανοτρόποι, ] 
σὺν τοῖς συνεργοῖς ἱστοροῦνται πλησίον" 
κύκλῳ δὲ παντὸς οἷα φρουροὶ τοῦ δόμου, 
νόες, μαθηταί, μάρτυρες, θυηπόλοι, 
ὅθεν καλοῦμεν χριστοτρίκλινον νέον, 
τὸν πρὶν λαχόντα κλήσεως χρυσωνύμου, 1 
ὡς τὸν θρόνον ἐ ἔχοντα Χριστοῦ κυρίου, 
Χριστοῦ δὲ μητρός, χριστοκηρύκων τύπους, 
καὶ τοῦ σοφουργοῦ Μιχαὴλ τὴν εἰκόνα. 

107.---οθσὸὔἘς τὸν αὐτὸν χρυσοτρίκλινον 

“Ὡς τὴν φαεινὴν ἀξίαν τῆς εἰκόνος 
τῆς πρὶν φυλάττων, Μιχαὴλ αὐτοκράτωρ, 
κρατῶν τε πάντων σαρκικῶν μολυσμάτων, 
ἐξεικονίξεις καὶ γραφῇ τὸν δεσπότην, 
ἔργῳ κρατύνων τοὺς λόγους τῶν δογμάτων. 

108.---᾿Αδέσποτον εἰς τὸν ᾿Αδάμ 

Οὐ σοφίης ἀπάνευθεν ᾿Αδὰμ, τὸ πρὶν ἐκαλεῖτο, 
τέσσαρα γράμματ᾽ ἔχων εἰς τέσσαρα κλίματα κόσμου" 
"Αλφα γὰρ ἀντολίης ἔλαχεν" δύσεως δὲ τὸ Δέλτα, 
ἼΛλφα πάλιν δ᾽ ἄρκτοιο, μεσημβρίης δὲ τὸ λοιπόν. 
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ἰπΠοΥ αϑεα ἂἀπα ΕὐτοΥ ἰς (Ἀ]16 πη ; Εδιΐῃ ΠοαΣἙμ ἢ ἀπὰ 
ὅτασα στουνεῖῃ. ΕῸΣ Ὀεμο]α, ΟΠγῖϑὲ Ῥιοϊανεα ἀρσαΐη 
5ῃϊ1π865 ἀθῦονε {πθῸὸ προυϊα] ἤσοπο ἀπα ονευζῆγον5 
ἔῃηεθ ἀαγκ Πογϑϑῖθϑ. Απᾶ ἀρονθ {πῸ6 δηΐταποθ, {κὸ 
ἃ δοὶν ἄοοΥῦ, ἰ5 ππασοά ὑπ6 σπάτάϊαδη ὙἸγρῖη. Τῆς 
ΕΤΏΡΕΙΟΥ ἃπαὰ πε αἰ δγοῆ, ἃ5. νἱοϊζογίουβ ΟΥ̓ΘΥ 

Εττου, ἀγα ρῥἰοϊυσεα πϑὰν ἢ πεῖν ἔθ! ]ονν - νου δ, 
δηἀἋ 4}}] διοιπα, ἃ5 βϑηΐθβ οἵ δ ἤοιιϑθ, ἃ16 
ἀηρο6]5, αἰβοῖρ]οθβ, τηδγίγεβ, ρῥυγϊοϑθίβ  ῇθποθ ΜῈ 
ΘΟ] {Πϊ5 πον ἴῃς ΟΠ εἰβιουγιο! πίατα ({Π 6 Π4}} οἵ ΟΠ τ 50) 
ἰπβίθδα οὗ Ὀγ 15 ΤὈΥΠῚΟΥ πᾶῖηα ΟΠ υβοϊ οπἴατη ({Π Ὲ 
ΟοΙάεπ Ε}1]}, βἴποες ἰἴ πὰ ἰπῸ ἐῃτοπα οὔ {πε 
Τονὰ ΟΠἢγῖϑὺ ἂἀπᾶ οἵ πὶ Μοίπον, ἃπα {6 ᾿πηᾶραϑβ 
οὔ {πὸ Αροβὲϊεβ. δἀπὰ οἵ Μιίομδαςδὶ, δυΐμοσῦ οἵ 
γἸΒΟἼη. 

107.----Οἡ ἐπ ϑαηια 

Ο Ἐμρεῆοη ΜΙΟΉΛΕΙ, ἃ. ργθβουνίηρ ἔπ6 Ῥτῖρμς 
Ῥγδοϊουβπθββ οὗ {πὸ ἀποϊθηΐ ἱππαρθ, ἈΠ ἃ5. ΘΟΠΟ ΠΘΙῸΙ 
οὗ 411] ἤεϑην βἰαΐηβ, ἔμποι ἀοβὺ ρίοΐασε ἐπς 1 γα ἴῃ 
ΘΟἸογβ ἴοο, δϑία] 5 ὈὉγν ἀφο ἐπ ψογτὰ οὗ 
ἀορστηδ. 

108.---Οη Αἀαηὶ (4 ποηψηιοιι δ) 

ΝΟΥ νυ] που δ υν]βάουη ννὰς Αάδιη 50 οδ]] θά, ἔου ἐῃθ 
ἔουν Ἰεϊξευβ τεργεβεπὲ ἐπ ἔουν απαγέουβ οὗ {π6 βάσίῃ. 
ΤῆὴΘ. ΑἸρμα μὲ Πὰς. ἤοη Απαίοϊέ ({πΠ6 Ἐδβὲ), {πε 
ΠεἸξα ἔγομη. 1) γν515 (πὸ ΝΥ εβὲ), ὑπ6 βθοοπά ΑἸρμα ἰ5 
ἔγουη Ασοῖιβ ({Π 6 ΝΟΥ ἢ) ἀπα τπΠ6 Μὰ ἤθη ΜεβθιθΥα 
(με βου }). 
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109.--ἰΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΟΡΟΣ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ 

3 Ν Ν -“ ’ὔ , 5» Ν ΄ 

Εἰς τὸν ναὸν τῆς παναγίας Θεοτόκου εἰς τὴν πηγὴν 
, .] ἈΝ ἈΝ -» , 

Πτωθέντα κοσμεῖ τὸν ναὸν τῆς Παρθένου 
᾽ Ἁ ’, ΄ Βασίλειός τε σὺν Κωνσταντίνῳ Λέων. 

110.---ΕΟἩτἰς τὸν αὐτὸν εἰς τὸν τροῦλλον, ἐν τῇ ἀναλήψει 
» »“»“ 5 3, ΄ ᾿ ΄ 

ἔκ γῆς ἀνελθὼν πατρικὸν σου πρὸς θρόνον, 
τὸν μητρικόν σου, σῶτερ, οἶκον δεικνύεις 
πηγὴν νοητὴν κρειττόνων χαρισμάτων. 

111.---Ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ, εἰς τὴν σταύρωσιν 

Ὄ νεκρὸς “Αδης ἐξεμεῖ τεθνηκότας, 
κάθαρσιν εὑρὼν σάρκα τὴν τοῦ δεσπότου. 

112.----ΕΟΑἰς τὸν αὐτὸν ναὸν, εἰς τὴν μεταμόρφωσιν 

Λάμψας ὁ Χριστὸς ἐ ἐν Θαβὼρ φωτὸς πλέον, 
σκιὰν πέπαυκε τοῦ παλαιτάτου νόμου. 

119.--Ἡ Ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ, εἰς τὴν ὑπαντήν 

᾿Ορώμενος νῦν χερσὶ πρεσβύτου βρέφος 
παλαιός ἐστι δημιουργὸς τῶν χρόνων. 

114.--- Ἔν τῷ αὐτῷ ναῷ, εἰς χαιρετισμόν 

Προοιμιάζει κοσμικὴν σωτηρίαν, 
΄“ “-“ , 

εἰπὼν τὸ Χαῖρε ταῖς γυναιξὶ δεσπότης. 

115.--- Εἰς τὴν θεοτόκον 

Παρθένος υἱέα τίκτε" μεθ᾽ υἱέω παρθένος ἦεν. 
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ΒΟΟΚ 1. τορ-1ιΐ 

109.--Βὺ ΙΘΟΝΑΤΙΞ ΤῊΗΒ ΜΑΘΙΘΤΕΒ 
σα ΑΜΜΑΤΙΘΟΘΝΌΜ 

71}πὰίὲ6 Ολαγοὶ οὐ {πε Ποῖὶψ Γγσὼι αὐ ἐπ Ἐοιωιέαϊη 

Βαβιῦβ, [,6ο, ἂδπαᾶ (πδίαηείϊπο γεάδοογαΐε ἐπὸ 
γα δα σπα στο ἢ οἵ ὑπ ὙἹΓρΊη. 

110.---ἶν ἐλε βαηιο (ὑ ιειγοῖ οἡ {δι6 ῥἱοίιιν οΓ ἐλ6 4 5οοηδίοη 
ἐγ ἐλ ])ο»ι6 

Αβοενρινα ἔγοιη Εδυΐῃ, Ὁ ϑανίουν, ἕο Τὴν ἘΔΈΠοΥ᾿β 
ἴμγοπα, πο βουνοὶ Τὴν Μοίμον 5 ποῦθε ἴο ΡῈ ἃ 
Βρ᾽Ἰὰα8] βοῦσος οἵ Πρ ΠΟΥ οἹ 5. 

111.---ἶι ἐλ βαρ (ὑμγοὶ οὐ ἰκὸ Ογμοϊαϊοι 

θεὰ ΗΕΙ] νοχϊς παρ ὑπΠ6 ἀεδά, θεῖπρ' ρΡυγραα Ὀγ 
1ῃς ἤξβῃ οὗ {πὸ 1 ογα. 

119.--ἶ λα δαριο (μεγοῖ οα ἰἠ6 απο) σιναίοη 

ΟΗἩΒΙΞΤ οἡ ΤΆΡΟΥ, 5 ]πῖησ ὈΥρ ον ἐπα Ἰσηξ, Πα τ ἢ 
ἀο0π6 ἅννᾶν ἱὉ}} {Π6 ΘΠ αάονν οἵ {Π|π οἱ 1νν. 

119.--ἶι ἐλο σαηιο (ὑμγοῖ οἡ ἐλο ᾿γοδοηίαίϊοι 

ΤῊΝ ΒΟΥ ποὺ 566 πὶ ἴπ {πα οἱ τηδη᾿ 5 ΔΙ Ὶὴ5 5 ἐπε 
ἃποϊεηῦ Ογεαῖου οἵ ΤΊμπη6. 

114.---Ἴι ἐλὸ δαηιο (λεγο οἡ ἐπε ϑαϊιαίίοη 

ΤῊΕ οὐ βαγίηρ ““ΗΔ1]᾿ ἴο {Ππ|6 ὑγουηθ  ΡῬΥΘΘΑΡ 68 
{Π6 βαϊναϊίοη οὗ {πῸ νυ ου]Ἱά. 

115.---Οἡ ἐλο "γοῦν 

Α ΨΙΒΟΙΝ θοτα ἃ ὅ0ῃ ; ἴον ἃ ὅ0η 5116 νγὰβ ἃ ὙἹνγρίῃη. 
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110.---Εἰς τὸν Σωτῆρα 

Χριστὲ μάκαρ, μερόπων φάος ἄφθιτον, υἱὲ θεοῖο, 
δῶρ᾽ ἀπὸ κρυστάλλων, δῶρ᾽ ἀπὸ σαρδονύχων 

δέχνυσο, παρθενικῆς τέκος ἄφθιτον, υἱὲ θεοῖο, 
δῶρ᾽ ἀπὸ κρυστάλλων, δῶρ᾽ ἀπὸ σαρδονύχων. 

117.---Ἔ ἰς τὸν τυφλόν 

Ἔδβλεψε τυφλὸς ἐκ τόκου μεμυσμένος, 
Χριστὸς γὰρ ἦλθεν ἡ πανόμματος χάρις. 

118,.-..- Ἐὐκτικά 

Ἤγειρεν ἡμῖν τῶν παθῶν τρικυμίαν 
ἐχθρὸς κάκιστος, πνευματώσας τὸν σάλον, 
ὅθεν ταράσσει καὶ βυθίζει καὶ βρέχει 
τὸν φόρτον ἡμῶν ψυχικῆς τῆς ὁλκάδος" 
ἀλλ᾽, ὧ γαλήνη καὶ στορεστὰ τῆς ζάλης, 
σύ, Χριστέ, δείξαις ἀβρόχους ἁμαρτίας, 
τῷ σῷ πρὸς ὅρμῳ προσφόρως προσορμίσας, 
ἐχθρὸν δὲ τοῦτον συμφοραῖς βεβρεγμένον. 

119.-- -γπόθεσις, ἀπολογία εὔφημος.ς ὋὉμηροκέντρων 

Βίβλος Πατρικίοιο θεουδέος ἀρητῆρος, 
ὃς μέγα ἔργον ἔρεξεν, ὁ ὁμηρείης ἀπὸ βίβλου 
κυδαλίμων ἐπέων τεύξας ἐρίτιμον ἀοιδήν, 
πρήξιας ἀγγέλλουσαν ἀνικήτοιο θεοῖο" 
ὡς μόλεν ἀνθρώπων ἐ ἐς ὁμήγυριν, ὡς λάβε μορφὴν 
ἀνδρομέην, καὶ γαστρὸς ἀμεμφέος ἔνδοθι κούρης 
κρύπτετο τυτθὸς ἐών, ὃν ἀπείριτος οὐ χάδε κύκλος" 
ἠδ᾽ ὡς παρθενικῆς θεοκύμονος ἔσπασε μαζὸν 
παρθενίοιο γάλακτος ἀναβλύζοντα ῥέεθρον' 
ὡς κτάνεν Ηρώδης ἀταλάφρονας εἰσέτι παῖδας 
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1160.---Οπ ἐλ ϑαυϊοιι 

ΒΙΈΞΒΕΡ ΟἬΠΙΒΤ, ἱππότα] Τῆρηῦ οὗ πιθπ, ὅπη οὗ 
αοά, τεοεῖνε οἱ ϑ οἵ οὐνϑία! πα βαγάοηνχ, ᾿ἱποουῦ- 
τ. 1016 ὅοη οἵ ἃ νἱγρίη, ὅοη οἵ αοά, οἰ 5 οὗ οὐγϑίὰὶ 
Δα Ξαγοηνχ. 

117.---Οἡ ἱμὸ Βιμιὰ Μαπ 

ΤῊΝ ὈΠη4, ὙΠο56 δγε5. ψεῦα οΪοβεα ἤοσα. Ὀἰγ Π, 
βανν ; ἴον ΟΠ γῖβὺ οᾶπηθ, μα ατάασα {πα 15. ἃ}} εγεϑ8. 

118.--- ραν 5 

Οὐκ νἱοκεά ϑῆθιην ταϊθθα ἃ ἰεπηρεβδὺ οἵ ῥαββίοῃβ, 
τουβίηρ ἔῃ 6 56εὰ ψνὶ ἢ ἢἰβ νἱπαᾶβ: νη θ ποθ ἢ6. ἴοββοβ 
ἃ πα ΞυΡηουρ 5 πα ἤοοας {πΠῸ σαγρὸ οὗ οὐ 5ῃϊ]0 ἐπε 
50]. Βιυῖ, ὅο ποι, Ὁ ΟΠ Υϊϑῦ, σα] πα δ. 1 6ν οὗ 
ἐεπηροβὲ, ἀπομουΐηρ τι. βαξοὶν ἴῃ ἢν ΠΥ οαν, β[χονν 
ΟἿ 5ἰηβ ΟαΥν πὰ ἐπὶς ΟἿ ΘΠΘν βοακοα ψ ἢ 
αἰβαβίθυ. 

119.--7ε Αγοιηομί, απ οἰοφιοπέ Αροίοσῃ, οὕ α 
τ 

Ποριορῖο (ἰοηίο 

ΤῊΣ θοΟΚ οὗ Ραϊτγϊοῖας, ὑΠ6 Οοα- δαγίησ μυϊοβῖ, πὸ 
Ῥευξογπηθα ἃ στϑαῖ ἴδβις, σοιηροβίηρ ἔχου ὑπ6 νοῦκβ οὗ 
Ἡοτηοῖ ἃ ρο]οτγίοιιβ βοὴ οἵ βρ] απ Ἰὰ νϑῦβθ8, ΔΠΠΟῸΠ- 
οἷηρσ {πΠε ἀεεα5 οὗ {πΠῈ ᾿ην ποῖ] Οοα ; μον Ηδ οἂπλα 
ἔο ἐἶΐ6 οοπηραην οὗ πγθπ ἃπα ἴοοῖς Πυτηὰπ ἔογμ, ἀπά 
νγὰς πάει θη ἀπ ἱπίαπξ ἴῃ ἐπε Ὀ] μη 6 1655. νου 
οἵ « ρίη, Ης ποσὶ πα ἱπῆπίξα πηΐνουβθ οαπποῦ 
Ποϊᾷ ; ἀπά ον Ηδ βυοκεα ἤομ {Π6 Ὀγοαβὺ οὗ {ΠππῸ 
Ὑἱγρίη, οποα σγοαῦ αν ΘΠ] ἔτομη οα, ὑπ βἔγθα μη 
οἵ τηδϊάθπ τς ἰδ βρουϊεα ; πον Ηετοά, ἴῃ Ϊ5 [Ὁ}}ν 
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νήπιος, ἀθανάτοιο θεοῦ διζήμενος οἶτον" 
ὥς μιν ᾿Ιωάννης λοῦσεν ποταμοῖο ῥεέθροις" 
ὥς τε δυώδεκα φῶτας ἀμύμονας ἔλλαβ᾽ ἑταίρους" 
ὅσσων τ᾽ ἄρτια πάντα θεὸς τεκτήνατο γυΐα, 
νούσους τ᾽ ἐξελάσας στυγερὰς βλεφάρων τ᾽ ἀλαωτύν, 
ἠδ᾽ ὅππως ῥείοντας ἀπέσβεσεν αἵματος ὁλκοὺς 
ἁψαμένης ἑανοῖο πολυκλαύτοιο γυναικός" 
ἠδ᾽ ὅσσους μοίρῃσιν ὑπ᾽ ἀργαλέῃσι δαμέντας 
ἤγαγεν ἐς φάος αὖθις ἀ ἀπὸ ,Χθονίοιο βερέθρου' 
ὥς τε πάθους ἁ ἁγίου μνημήϊα κάλλιπεν ἄμμιν' 
ὥς τε βροτῶν ὑ ὑπὸ χερσὶ τάθη κρυεροῖς ἐνὶ δεσμοῖς, 
αὐτὸς ἑκών" οὐ γάρ τις ἐπιχθονίων πολεμίξζοι 
ὑψιμέδοντι θεῷ, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι: 
ὡς θάνεν, ὡς ᾿Αἴδαο σιδήρεα ῥῆξε θύρετρα, 
κεῖθεν δὲ ψυχὰς θεοπειθέας οὐρανὸν εἴσω 
ἤγαγεν ἀχράντοισιν ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι. τοκῆος, 
ἀνστὰς ἐν τριτάτῃ φαεσιμβρότῳ ἠριγενείη 
ἀρχέγονον βλάστημα θεοῦ γενετῆρος ἀνάρχου. 

120.-- Ἐν Βλαχέρναις. Ἴαμβοι 

Εὐ φρικτὸν ἐν γῇ τοῦ θεοῦ ζητεῖς θρόνον, 
ἰδὼν τὸν οἶκον θαύμασον τῆς παρθένου' 
ἡ γὰρ φέρουσα τὸν θεὸν ταῖς ἀγκάλαις, 
φέρει τὸν αὐτὸν εἰς τὸ τοῦ τόπου σέβας" 
ἐνταῦθα τῆς γῆς οἱ κρατεῖν τεταγμένοι 
τὰ σκῆπτρα πιστεύουσι τῆς νίκης ἔχειν" 
ἐνταῦθα πολλὰς κοσμικὰς περιστάσεις 
ὁ πατριάρχης ἀγρυπνῶν ἀνατρέπει" 
οἱ βάρβαροι δὲ προσβαλόντες τῇ πόλει, 
αὐτὴν στρατηγήσασαν ὡς εἶδον μόνον, 
ἔκαμψαν εὐθὺς τοὺς ἀκαμπεῖς αὐχένας. 
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βϑοκίηρ ἔπ ἀδαΐῃ οὗ {πὸ ἱπηπηοῦΐαὶ (ὐοά, 516νν ἔΠ6 5.1] 
ἔθπάθυ θαρθῈς ; πον «Φ0ἢπ νυν 5η θα Ηΐπὰ ἴῃ ἐπδ νναΐϑυβ 
οἵ {πῸ γχίνευ ἢ ον Ηξς ἴοοῖὶς ἰο Ηΐῃὰ Ηἰς ὑνεῖνε 
ΧΟ Ι]Θηδ σομπηραπίοπβ; ὑπΠ6 ᾿ἰπὴ}5 οἵ ἢον τηϑὴν Ηδ 
τηδ 6 νοΐ, αὐϊνίπρ' οὐὖῦ Ἰοαῖην αἰβθαβοβ, ἀπα ἀδγκ- 
Π655 οὗ 5", ἀπα ον Ηε βἰανεα {πΠῸ τὰ πηπίηρ᾽ εἰ θἅ τη 
οἵ Ὀ]οοα 'π ὑπ ννυεερίπρ υνομγδη νη ἰουοῃεα Ηἰς 
γταϊτηθηΐ ἢ ἃπα Ποὺ την νἱοϊ πη οὗ πε οὐπ6] ἕαξαϑ 
Ηδς ὑγουρηῦ θαοκ ἴο ἐπδ ἸΙσηῦ ἔγουυ. ἔΠ6 ἀαὺκ μι ; 
ἃ ηα πον Ηδ ᾿ξ τιβ πηθιπουίαὶς οἵ ΗἸ5. ΠοΙν Ραββίοῃ ; 
πον ὃν {πα παπάβ οὕ τηθη Ηδ ννὰβ τουϊξιγοα θγ οὐτι6] 
Ὀοπάβ, Ὀν Ηἰβ οὐνῖ Ψ1}], [ῸΓ πὸ τηογίαὶ] τὰπ οοι]α 
ναῦν ἢ (ἀοα νγ»ῃῸ σὰ] οὶ ἢ οα ῃΐρσ, π]ὸ55. Ης Ηϊμ- 
56} ἀεογερα ἴὃ; πον Ηδ αἰδα δπα μυχοῦ {πε ἰΤῸΠ 
σαΐεβ οἵ Ηδ]}] «πα Ἰεὰ ἔπεποα ἰηΐο Ηρθανεη ὃν {πα 
ἱπηπηοι] αἴθ σοι πα οὗ Ηἰβ Εαΐῃου ὑπὸ ἐλιὰ] 
ΒΡ γ15, Πανίηρ᾽ ΛΒ ὁ Π6 ὑΠίγα τηοσῃ, ὑΠπΠ6 ΡΥ 8] 
οἴβρτγιηρ οἵ ἔῃ 6 δίπουν πὸ Παῖῃ πὸ θερὶ πηΐηρ. 

130.---7κ Βίαολπονπαο, τὰ ἐπε Οἰγοῖι Γ᾽ ἰδ6 ΠΤ Ἰἰγσῖη 

ΓΕ ἔποι βεοκόθὶ της ἀγεδα ἔῃτοπε οὗ αοα οπ 
Ἑλυίῃ, τηᾶγνεὶ ἃ5 ποι σασοϑὺ οα ὑπΠ6 ποῖα οὗ {δε 
γιγρῖη. Εοῦ 58Π6 ψῆῃο Ὀϑαγοῖΐῃ (οα ἴῃ ΠΟΥ ΔΙΤΏ5, 
Ὀεαγεῖῃ Ηΐ ἴο πε οήονυ οἵ {Π15 ρῖαοθ. Ηδτγα {πεν 
ὙΠῸ ἀτὰ βεῦ ὋΡ ἴο στὰϊθ ον ῦ π6 αγθῃ Ρε]ενα ἐπαὶ 
πεῖν βοαθρίγαβ ἅτ το ογθα νἱοϊζογίοιι5. Ηδτε {πὸ 
Ῥαϊνϊαγοῃ, νου νοι], αν οσῖβ τηδὴν οαϊαϑ ΤΌ ἢ! 65 ἴπ 
ἴπῸ6 νου. ὍΤΠηδ Ραυθατγίαηβ, αἰϊαοκίησ {πΠ6 οἷν, ὁοἡ 
οηΪν βεοίησ Ηδτ δ {πὲ μεδα οἵ ρὲ δυαν Ὀεπὶ δἵ 
ομςθ ἐμεὶν βία σθοτῃ πθοῖβ. | 
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ΟΘσΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

121.- Ἐϊς τὸν αὐτὸν ναόν 

, “-“ 

Ἔδει γενέσθαι δευτέραν θεοῦ πύλην 
κ Ἁ 5 Ν ΄ 

τῆς παρθένου τὸν οἶκον, ὡς καὶ τὸν τόκον" 
Ν » “ Ν Ψ 

κιβωτὸς ὥφθη τῆς πρὶν ἐνθεεστέρα, 
΄ 

οὐ τὰς πλάκας φέρουσα τὰς θεογράφους, 
5 .] » Ν » ᾿ ᾿ , ἀλλ᾽ αὐτὸν ἔνδον τὸν θεὸν δεδεγμένη. 
ἐνταῦθα κρουνοὶ σαρκικῶν καθαρσίων, 
καὶ ψυχικῶν λύτρωσις ἀγνοημάτων'" 
ὅσαι γάρ εἰσι τῶν παθῶν περιστάσεις, 
βλύζει τοσαύτας δωρεὰς τῶν θαυμάτων. 
ἐνταῦθα νικήσασα τοὺς ἐναντίους, 
ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἀντὶ λόγχης εἰς ὕδωρ' 

- τροπῆς γὰρ ἀλλοίωσιν οὐκ ἔχει μόνην, 
Χριστὸν τεκοῦσα καὶ κλονοῦσα βαρβάρους. 

122. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ 

Εἰς τὴν Θεοτόκον βαστάζουσαν τὸν Χριστόν 

Αὕτη. τεκοῦσα παρθένος πάλιν μένει" 
καὶ μὴ θροηθῆῇς" ἔστι γὰρ τὸ παιδίον 
θεός, ἐερολυ εδρο προσλαβέσθαι σαρκίον. 

1235..-ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ͂ 

Εἰς τὸν Κρανίου λίθον ἐν Ἱερουσαλήμ 

Πέτρα τρισμακάριστε, θεόσσυτον αἷμα λαχοῦσα, 
οὐρανίη γενεή σε πυρίπνοος ἀμφιπολεύει, 
καὶ χθονὸς ἐνναετῆρες ἀνάκτορες ὑμνοπολοῦσι. 
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ΒΟΝ Ις Ἴ2ΙΞΥ22 

121.-- - γι ἐΐο φαηῆιο (λιγοῖ 

ΤῊΝ Ποῖθε οἵ {πῸὸὶ ιγρῖη, κα ΠΡ ϑὅοῃ, νγᾶβ 
αἀεϑυϊηθα ἴο θΘΟΟμη6 ἃ Βθοοπμα σαΐς οὗ οα. Απ δὐκ 
Παῖῃ ἀρρϑαγϑα πο θυ ἔπὰπ ὑπαὶ οἵ οἱ, ποῖ οοῃέἕαϊη- 
ἱπσ {Π6 ἴα 0]65. υυυϊτΐθη Ὁν (ἀοα᾽ 5 πᾶπα Ραῦ Παᾶνίηρ 
τεςεϊνεα ψἱῃΐϊῃ τ αοα Πἰη56 1}. Ηδοτα ἀγα οι πίδϊης 
οἵ ρΡυτιποαϊίον ἔτοσὰ ὑπῈ ἤδθβ, ἤθτο 15 σϑαθιηρίϊοη 
οἵ εὐγοῦβ οἵ {πΠ6 βδο]. ΤΠΘΥΕ ἴα. πῸ δν]] οἰτουγηβίαηοθ, 
θὰΐ το ΗΘῚ οι ἢ ἃ τηϊγτ οι] οῖ5 σἸῦ το οαγα 1. 
Ηδεγο, θη 5116 ονουξῃγονν {πΠῸὶ ἔοο, 5Π6 ἀεϑίσογεα 
ἔθ πὶ γ νναΐθυ, ποῦ θν ὑπΠ6 5βρϑᾶγσ. 8516 παῖ ποῦ ὁπ6 
τηϑῦΠοα οἵ ἀοἴδαϊ αἴοπα, ν ἢο θοτα ΟΠ εϊϑὺ ἀπα ρμυςεῃ 
{Ππ6 θαυ) αν λπ5 ἴο ἢ] ἢ. 

π᾿  ἩἩΜΑΝΙ; (ΟἩΔΕΤΟΡΗΥΙΑΧ 

Οη ἐμὸ Χινσίη απ Οἰεὰ 

ΤῊ15 ἰς 586 ψῃηοῸ Ροῦθ « οἢ]α δηα γοπηαϊηραᾶ ἃ 
νιρῖη. δ οπάοι ποῦ ἐπεγοαΐ, ον ἴη6 ΟΠ] ἰ5 αοά, 
ὙΠῸ οοηδοηξεα ἴο ρΡὰυΐ οὐ ἤε5}. ᾿Ν 

195.- ΘΘΡΗΒΟΝΙΠΘ 

Οη ἐλ Ποοῖ 9. (ἰαἰυατῃ 

ΤΉῊΉΒΙΘΕ- ΒΙΙΕΞΒΕΡ ΤΌΟΪς, ψ ΠοῸ αἸά ς᾽ τοοοῖνα ἐπε Ὀ]οοά 
ἐπαΐ ἰδοιθα ἔγουη Οοά, πε ἤετν οἢ]άγοη οἵ Ἠθάᾶνθη 
σπᾶν ἴπδα ἀτοσπα, ἀπα Κίηρϑ, ᾿πΠαθϊϊαηΐβ. οὗ {πα 
ἘΥ Π, βηρ ΠΥ Ργαῖβ6, 
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ΒΟΟΚΊΙ 

ΟΗΒΙΒΤΟΘΟΒΌΞ ΟΕ ΤΗΕΒΕΞ ΙΝ ΕΟΎΡΤ 

ΤῊΙΞ ἀδβογι θύϊοη οὗ {πΠ6 ὈγοηζΖα βίαξιθβ ἴπ {Π6 οο]αοτγαίορα 
ΒΤ ΠΑ511ΠῚ οαἰ θα Ζοιχίρροξ, Ἔαγθοΐθα ππᾶϑὺ Θρύϊ ἶτι5 ἥν ΘΓ 
αὖ Βυζαῃίϊιμη δηα ἀοβίγονθα Ὀν ἤἥτθ ΞῃουΥ αὐΐοσ 18 νγὰβ 
ψυγι θη (1 532 Α.}.}), 15 οὗ 5οπΊ6 νᾶ]ιθ, ἃ8 1ὖ ρῖνθ δὖ ᾿Ἰθαβύ ἃ 
1 οἵ {η6 βΞίαϊιθβ. ἃπα ὑῃῆθ6 πδπι65 ἀββϑισηθα ἴο {Π6π|.0 Ἰθαῦ 
ΟΥηρ ἴο 15 Ὀομηρθαβίϊο βύν]θ 115 νὰ]ὰθ 15 οὗ ὑπ6 εἱϊσῃξαβῦ, 
Τὴ ρμοθὺῦ οοῃμῆμθβ Πἰιηβθ] ἢ ἀβιδ}]ν ἴο ΠΘΓΘ γπδίογιο ἃπᾶ 
ΕἸ Γ βου 6] γαροϑῦβ ΠῚΒ ργββίοη ὑμπαῦὺ {6 βύαξιιθβ Ἰοοϊτθα 85 
1 ὉΠ. Ἔα δἰϊνθ. 



Β 

ΧΡΙΣΤΟΔΩΡΟΥ ΠΟΙΉΤΟΣ 

ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΟΠΤΊΤΟΥ 

ν κ᾿ » , - 3 ᾿ , [ 
Εκῴφρασις τῶν ἀγαλμάτων τῶν εἰς τὺ δημόσιον γυμνάσιον τοῦ 

ἐπικαλουμένου Ζευξίππου. 

Δηΐφοβος μὲν πρῶτος ἐὐγλύπτῳ ἐπὶ βωμῷ 
ἵστατο, “τολμήεις, κεκορυθμένος, ὄβριμος ἥρως, 
τοῖος ἐών, οἷός περ ἐπορνυμένῳ 1 Μενελάῳ 
περθομένων ἤντησεν ἑῶν προπάροιθε μελάθρων. 
ἵστατο δὲ προβιβῶντι πανείκελος" εὖ δ᾽ ἐπὶ κόσμῳ 
δόχμιος ἢ ἦν, μανίῃ δὲ κεκυφότα νῶτα συνέλκων 
δριμὺ μένος ξυνάγειρεν' ἕλισσε δὲ φέγγος ὁ ὀπωπῆς, 
οἷά τε δυσμενέων μερόπων πεφυλαιθνθ ὁρμήν. 
λαιῇ μὲν σάκος εὐρὺ προΐσχετο, δεξιτερῇ δὲ 
φάσγανον ὑψόσ᾽ ἄειρεν' ἔμελλε δὲ μαινομένη χεὶρ 
ἀνέρος ἀντιβίοιο κατὰ χροὸς ἄορ ἐλάσσαι" β 
ἀλλ᾽ οὐ χαλκὸν ἔθηκε φύσις πειθήμονα λύσσῃ. 

Κεκροπίδης δ᾽ ἤστραπτε, νοήμονος ἄνθεμα Πειθοῦ 
Αἰσχίνης: λασίης δὲ συνείρυε κύκλα παρειῆς, 
οἷα πολυτροχάλοισιν ἀεθλεύων ἀγορῆσιν'" 
στείνετο γὰρ πυκινῇσι μεληδόσιν. ἄγχι δ᾽ ἐκείνου 
ἦεν ̓ Αριστοτέλης, σοφίης πρόμος" ἱστάμενος δὲ 
χεῖρε περιπλέγδην συνεέργαθεν, οὐδ᾽ ἐνὶ χαλκῷ 
ἀφθόγγῳ φρένας εἶχεν ἀεργέας, ἀλλ᾽ ἔτει βουλὴν 
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ΒΘΟΘΚ.Η 

ΟΗΒΙΒΘΤΟΌΘΟΒΌΒΞ ΟΕ ΤΗΕΒΕΒΊ ΙΝ ἘΟΥῪΡΤ 

Ῥεβοσιρίϊοη οὗ {πμ6 ϑἰαζιιθβ ἴπ [Π6 ῬΡΆΡΙΙΟ συτηπηϑβίιμη ο8]]6ε 
ΖΘαΧΙΡΡΟϑ. 

1)εἰρἠοδιι5 

ΕἼΆΞΤ ΠεΙρΒοΡιι5 βἰοοα οὴ ἃ νυ ε] !]-οαγνεα ρεαάδβίαδὶ, 
ἀδτῖπρ 41], ἴῃ ΔΥΤΊΟΙ, ἃ να ]Π!]αηΐ ΠΕΙῸ, Ἔν ἢ ἃ5 Π6 νγὰβ 
ψΠοη Πα τοῦ ἐπ οητι5} οἵ Μεποῖαις θεΐοσε ἢἷ5 
Ποῦβα ἐμαὶ ἔπαν σεσα ρ]]Π]ασίησ. Ηδς βἴοοα Ἔνεη ἃ5 
ὉΠη6 0 νγὰβ δαναποίησ, βία δ-ννανβ, ἴῃ τσῃϊ Πσῃϊησ 
αἰειϊτα6. Οὐτουοῃϊπρ πῃ ἔα νυ ἢ θεπὶ Ρᾶοκ, 6 νγᾶ5 
οοἸ] δοξϊηρ' 411 Ηἰς ἤδτοε βίσεησίῃ, γ ἢ 116 Πα ἔὰγπεα ἢῖ5 
ΕγῈ5 ΠΙΓΠΘΥ ἀπαὰ {πὶ Π 6 ἃ5 1 ὁπ ἢὶβ σιιατα ἀσαϊηβὺ 
8η αἰΐδοκ οὗ ἐῃε Ἔἐπεῖην. ἴῃ ἢἶβ εξ απ ες Πεϊά 
Ὀεΐογε Πΐτη ἃ Ὀγοδα 5ῃ 1] ἃ ἂἀπα ἴῃ ἢΐβ τσ ἢἰβ ὑρ- 
Ππῆεα ςνογά, δπα ἢἰβ ἔατίοιι Πδπα νὰ ὄνθπ οα {μα 
Ροϊπὲ οὗ ἐγαπβρίθγοίησ ἢἰβ δάνευβασν, ας ἐπα παῖαγο 
οὗ {ες Ὀγαββ σψου]Ἱᾶ ποῖ Ἰεὐ 1 βεῦνε ἢϊβ τασε. 

Αδφεοδῖπος απαὰ ΔΑ γἹδίοίϊο 

Ἄν ἔπεσα 5ῆοπε Αἰμεπίδη ἃ θβοῃίποϑ, ἔπ 6 ἤονγεσ οὗ 
νῖξε Ρεγβυαβίομ, ἢ θεασάθα ἕδος σαϊῃεγεα δ5 1 ΠῈ 
ΕΓ επρασοὰ ἰπ κίσσα ἢ ἰπ6 ἐαπγα]ξαοιβ 
γον, Ἰοοκίηρ βοσαὲ θεβεῖ Ὀγν δηχίεῖυ. Απᾶ πΘᾺΓ 
Πίτη νγὰβ Ασίβίοι!ς, ἐς ρῥγίπος οὔ νυ] βάοια : μῈ βἰοοά 
ἢ οἰαβρεα Παπάβ, ἀπ ποῦ ὄνεπ ἴῃ ἐπα νοΐοθ] δας 
Ῥτοῆζε νψὰϑβ ᾿ιὶβ τηϊπα ἰᾳ16, θὰ} ἢς νὰβ {κὸ ομε 
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σΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

σκεπτομένῳ μὲν ἔϊκτο" συνιστάμεναι δὲ παρειαὶ 
ἀνέρος ἀμφιέλισσαν ἐμαντεύοντο μενοινήν, 

’ 
καὶ τροχαλαὶ σήμαινον ἀολλέα μῆτιν ὀπωπαί. 

Καὶ Παιανιέων δημηγόρος ἔ ἔπρεπε σάλπιγξ, 
ῥήτρης εὐκελάδοιο πατὴρ σοφός, ὁ πρὶν ̓ Αθήναις 
Πειθοῦς θελξινόοιο νοήμονα πυρσὸν ἀνάψας. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἠρεμέων διεφαίνετο, πυκνὰ δὲ βουλὴν 
-ἐστρώφα, πυκινὴν γὰρ ἐείδετο μῆτιν ἑλίσσειν, 
οἷα κατ᾽ εὐύπλων τεθοωμένος. ̓ Ημαθιήων. 
ἣ τάχα κεν κοτέων τροχαλὴν ἐφθέγγετο φωνήν, 
ἄπνοον αὐδήεντα τιθεὶς τύπον" ἀλλά ἑ τέχνη 
χαλκείης ἐπέδησεν ὑπὸ σφραγῖδα σιωπῆς. 

ὶ Ιστατο δ᾽ Εὐρίποιο φερώνυμος" ὡς δὲ δοκεύω, 
λάθρη ὑ ὑπὸ κραδίην τραγικαῖς ὡμίλεε Μούσαις, 
ἔργα σαοφροσύνης διανεύμενος" ἣν γὰρ ἰδέσθαι 
οἷά τέ που θυμέλῃσιν ἐν ᾿Ατθίσι θύρσα τινάσσων. 

Δάφνῃ μὲν πλοκαμῖδα Παλαίφατος ἔ ἔπρεπε μάντι 
στεψάμενος, δόκεεν δὲ χέειν μαντώδεα φωνήν. 

Ἡσίοδος δ᾽ ᾿Ασκραῖος ὀρειάσιν εἴδετο Μούσαις 
φθεγγόμενος, χαλκὸν δὲ βιάξετο θυιάδι λύσσῃ, 
ἔνθεον ἱ ἱμείρων ἀνάγειν μέλος. ἐγγύθι δ᾽ αὐτοῦ 
μαντιπόλος πάλιν ἄλλος ἔην φοιβηΐδι δάφνῃ 
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ΒΟΟΚΊΊ ΠΗ 

ἀε! Πεγαξίηρ ; ̓γῖ5 ρυοκεγεα ἕλος. ἱπαϊοαξεα ἐπαξ Πα 
υγὰϑ οὶ νἱησ 50 πλ6 ἀου ὑπ] ρυΟ] Θῖ, νυν 116 ἢΐβ τ }} 6 
ἜΥ65 γανϑα δα ἢϊ5 οο]] οἴ πϊπὰ. 

7])οηιοσί οηοθς 

Ἄν {πὸ ἐσατηρεῖ-ροακΚοὺ οἵ {πὸ Ῥαδθαπίδηϑβ ̓  βζοοα 

ἔΠεγα σοπβρίοίοιβ, ἔπ6 βασ ἔαί ποὺ οὗ ννε]}}]-ςουπηαϊηρ 
 Θἰοαιθποα, πο οὐϑὲ ἴῃ ΑἸ η5 βεῦ ἈΠ ἢ τΠῈ ννῖβε ἔοτο 
οἵ επἰγαποίηρ Ρεγβαδβθίοη. Ης ἀϊὰ ποῖ βεεῖὴ ἴο θὲ 
γοϑίϊηρ, υὺ ἢϊβ τ] Πα τνὰβ8. ἴῃ δοίϊίΐοη πα ΠῈ βεεμηθα 
ἴο θὲ γενοϊνίπρ' βοῖηθ βαιϊθ Ρ]Άη, ονθὴ ἃ5 θη ΠῈ 
Παα Ξῃδυρεποά 1γῖ15 υνῖδ αἀσαϊηδὺ {Π6 ναυ!κε Μαροεάου- 
ἴλη. Βαΐϊῃ ψγοῦα ἢῈ Πᾶνε ᾿οΐ δβοᾶρα ἰπ ἢἰβ ΔΗΡῈΥ 
Πα ἰογγεηΐ οὗ ἢΪ5 βρεεςῖ, επάοντηρ ῃἷθ ἀστὴρ 5ἔδξαε 
ν ἘΠ νοῖςα, θὺ Αὐτὸ Κεαρὺ πΐπὰ Γεϊζεσεα ἀπά οϑὺ {Π6 568] 
οἵ Πεὺ Ὀγάζθῃ β'] 6 πη ς6. 

Μινίριά ες 

ΤΉΕΒΕ 5ἰοοά 6 ψνῃοὺ θεϑαῖβ ἐῃῆ6 πᾶῖης οὗ ἔπε 
Επατυ5, ἀπ τπϑὶΠποιρῆῦ 6 νὰ σΟΠν αυβίη σ᾽ ΒΘ ΥΘα]ν 
ἴπ ἷἰς ἤοασξ ἢ τη6 γαρῖος Μαβος, τοῆδοϊζίησ οἡ 
ἐπε νἱτέας οἵ ΟΠαςεῖῖν ; ἴον ἢ Ἰοοκοθά ὄνδὴ ἃ5 1 Πα 
ψ ΕΓ 5} αἸκίη σ᾽ {Π6 ἐν βιβ οα ἐπε Αἰεὶς βἴαρο. 

Ραϊαορλαίιι5 

ῬΑΓΑΕΡΗΑΤΟΒ ὑπΠ6 ΡῬΙΌρΡΠ οὐ βἰοοά ἐου ἢ, [ιἷ58. Ἰοὴρ 
Παῖν οτοννηθα ἢ Ἰαπγο], ἀπ ἢ βϑεοιηδα ἴο ὑῈ 
Ρουνηνρ ον ἢ ἐΠΠ6 νοῖος οἵ ργόρπθον. 

Ηεεϊοε, Ῥοίϊψιάια, ἀπε δἱηιοηῖ 65 

Ηξβιορ οὔ Αβοῖὰ βεοιηθα ἴο ΡῈ οδ]][οἔαρ ἕο {πὲ 
τηουπίαϊη Μάβεβ, ἀπ ἴῃ ἢἰβ ἀϊνίπο ἔμπτν πε αϊά 
νἱοΐθποα ἴο π6 ὈγοπΖα ᾿ν [εἶ Ἰοησίης ἴο αἰΐου ἢΐ5 
᾿ηϑρίγθα νεῖβθ. πὰ πᾶν Πΐμη βἴοοα ἁποίῖμον ρΡῖὸ- 

1 ΤῊ ἄδιηδ ἴο νυ ον 1)θιχοβίμθηοβ θ᾽ οηροϑά. 
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ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

κοσμηθεὶς Πολύειδος: ἀπὸ στομάτων δὲ τινάξαι 
ἤθελε μὲν κελάδημα θεοπρόπον' ἀλλά ἑ τέχνη 
δεσμῷ ἀφωνήτῳ κατερήτυεν. οὐδὲ σὺ μολπῆς 
εὔνασας ἁβρὸν ἔρωτα, Σιμωνίδη, ἀλλ᾽ ἔτε χορδῆς 4 
ἱμείρεις, ἱερὴν δὲ λύρην οὐ χερσὶν ἀράσσεις. 
ὥφελεν. ὁ πλάσσας σε, Σιμωνίδη, ὥφελε χαλκῷ 

συγκεράσαι μέλος ἡδύ: σὲ δ᾽ ἂν καὶ χαλκὸς ἀναυδὴς 
αἰδόμενος, ῥυθμοῖσι λύρης ἀντήχεε μολπήν. 

3 Ν ] 7 Ν ΄ » Ν -“ Ην μὲν ᾿Αναξιμένης νοερὸς σοφός" ἐν δὲ μενοινῇ 
δαιμονίης ἐλέλιζε νοήματα ποικίλα βουλῆς. 

Θεστορίδης δ᾽ ἄρα μάντις ἐὕὔσκοπος ἵστατο Κάλχας 
οἷά τε θεσπίξων, ἐδόκει δέ τε θέσφατα κεύθειν, 
ἢ στρατὸν οἰκτείρων ᾿Ἑλλήνιον, ἢ ἔτι θυμῷ 
δειμαίνων βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 

Δέρκεό μοι σκύμνον πτολιπόρθιον Αἰακιδάων, 
Πύρρον ᾿Αχιλλείδην, ὃ ὅσον ἤθελε χερσὶν ἑλίσσειν 
τεύχεα χαλκήεντα, τὰ μή οἱ ὥπασε τέχνη" 
γυμνὸν γάρ μιν ἔτευξεν' ὁ δ᾽ ὑψόσε φαίνετο λεύσσω 
οἷά περ ἠνεμόεσσαν ἐς ϊλιον ὄμμα τιταίνων. 

Ἥστο δ᾽ ᾿Αμυμώνη ῥοδοδάκτυλος" εἰσοπίσω μὲν 
βόστρυχον “ἀκρήδεμνον ἑἑ ἑῆς συνέεργεν ἐθείρης" 
γυμνὸν δ᾽ εἶχε μέτωπον: ἀναστέλλουσα δ᾽ ὀπωπὰς 
εἰνάλιον σκοπίαξε μελαγχαίτην παρακοίτην. 
ἐγγύθι δ᾽ “εὐρύστερνος ἐφαίνετο Κυανοχαίτης 
γυμνὸς ἐών, πλόκαμον δὲ καθειμένον εἴχεν ἐθείρης, 
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Ῥμεῖ, Ροϊνί 5, σον ποθ ν ὉΠ {Π Ἰδαγο] οὗ ῬΠΟΕθα5, 
ΘαΡΟΥ ἴο Ὀγοὰῖκ ἰπῖο ργοροίϊο βοηρσ, θα γοβίγαϊηθα 
Ὀν ἔπ σα σοίηρ ἔδῖζον οὔ {πΠῸ αὐοϊϑῖ. ΝὸΥ Ππααϑὺ ὑΠοι, 
Βιπηοηϊήδς, ἰαϊαὰ ἴο γοϑὲ ἔν το πάθυ ἰονα, εὺ 511}} ἀοϑβὶ 

γϑᾶγη ἴον {ΠῸ βἰνίπος ; γοὺ αδὲ ποι. πὸ βϑογθα ἱντὸ 
ἴο ἴοιοἢῃ. Ηδ ψῃὸ τάς περ, δι᾽πηοηΐά 65, 5Που]ὰ 
ἢανα πϊχθα ουνθοὺῦ υϑῖς ἢ ἐς θγοηΖθ, ἀπα ὑπ6 
ἀατη} ὈγοηΖα Πα τενουε ποθ ὑπ 6 6, πα τοϑροπαθα ἴο 
ἐπε βἰγαΐηβ οἵ ἔν ᾿ντϑ. 

Απαχϊηιθηθ5 

ἈΝΑΧΙΜΕΝΕΒ πΠ6 νῖβα ΡΠ] ΟΘΟΡΠ ΘΙ ννὰβ ἔπογθ, ἀπά 
ἴπ ἄδὸρ ἃρβογρίίϊοη ἢῈ νγὰβ τϑνοϊνίησ ἔπ6 5. 1] 6 
ἐπουρ ῖβ οὗ Π15 αἰνῖπε ᾿πξϑ]] θοῦ. 

(αἰεδας 

Ἄν (Ἄ]ΟΠᾶς, βοὴ οἵ ΤΠ ϑῖου, β᾽οοα ὑπούθ, ἐπε ο]δὰγ- 
βρη θα ργορεῖ, ἃ5 1 ργορ!θβϑνίησ, πη ἢ βθοιηθα ἴο 
θὲ σοοποθδ]ϊηρ ἰδ τηθββαρο, οἰτποὺ Ρἱ γίπσ ὑΠ6 ατεεκ 
Ἰιοβὺ οὐ 511}} ἀγεαάίησ {πΠῸ Κίπρ' οἵ σοϊάδεη Μγοδπᾶθ. 

Ρυνγγλιι 

Τοοκ οπ ἐπα οὐ» οἵ {π6 Αδδοῖάδθ, Ῥυυυμ5 {Π6 505 
οὔ ΑοΒΠ]]Ὲ5. ἐπα βοκοῦ οὗ οἰδίοβ, πον πὲ Ἰοηρϑα ἴο 
Πάπας ἐπε ὈγοηΖε δα ροπ5 ἐπαῦ ὑπὸ ἀγεϊδὺ αἸαὰ ποῖ 
σῖνο ἢΐμπὴ ; ἴον 6 Ππδὰ ψνγουρΐ Πΐπ πα Κεα : ἢε βεειηθα 
ἴο θὲ σαχζίπο ὋΡ, 85 1 αἰγεοίϊίηρ ἢἰβ ογεβ ἴο ψἱπά- 
βυνερὺ ΠΙΟΗ. 

Αγεψηῖοπε απὰ Ποϑβοϊάοη 

ΤΉΕΒΕ βαῦ τοβϑυ- ἤρετο ΑἸ ΠΠΟημ6. 8516 νγᾶβ 
ραϊπουίησ πΡ ΠΕῚ ἀπἢ]]εῖθα ᾿αϊν ΘῈ ἢ η4, νν ἢ1]6 ΠΕῸΥ 
ἴασα νγὰβ σπν 6 116, ἀπ νἹὉ} ἀρταγπεοα σαποθ 516 ννὰβ 
βαζίηρ αὖ 6. ὈΪΔΟΚ-Παϊν θα Ἰογὰ {πὸ ὅεα- Κίησ. ΕῸΣ 
ὭΘΑΥ Πδὺ βἰοοά Ροβείάομ, πακβα, νυ} βοννίηρ' ᾿χαϊν, 
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καὶ διερὸν δελφῖνα προΐσχετο, χειρὶ κομίζων 
δῶρα πολυζήλοιο γάμων μνηστήρια κούρης. 

Πιερικὴ δὲ μέλισσα λιγύθροος ἕζετο Σαπφὼ 
Λεσβιάς, ἠρεμέουσα: μέλος δ᾽ εὔὔμνον ὑφαίνειν 1 

4 ῇ Ρ] ἤ 7 7 

σιγαλέαις δοκέεσκεν ἀναψαμένη φρένα Μούσαις. 

Φοῖβος δ᾽ εἱστήκει τριποδηλάλος" ἣν δ᾽ ἄρα χαίτη 
εἰσοπίσω σφίγξας ἄδετον πλόκον" ἀλλ᾽ ἐνὶ χαλκῷ 
γυμνὸς ἔην, ὅτι πᾶσιν ἀνειρομένοισιν ᾿Απόλλων 
γυμνῶσαι δεδάηκεν ἀληθέα δήνεα Μοίρης, Ἴ 
ἢ ὅτι πᾶσιν ὁμῶς ἀναφαίνεται" ἠέλιος γὰρ 
Φοῖβος ἄναξ, καθαρὴν δὲ φέρει τηλέσκοπον αἴγλην. 

ἼΑγχι δὲ Κύπρις ἔλαμπεν' ἔλειβε δὲ νώροπι χαλκᾷ 
ἀγλαΐης ῥαθάμιγγας" ἀπὸ στέρνοιο δὲ γυμνὴ 
φαίνετο μέν, φᾶρος δὲ συνήγαγεν ἄντυγι μηρῶν, 
χρυσείῃ πλοκαμῖδας ὑποσφίγξασα καλύπτρῃ. 

Κλεινιάδην δὲ τέθηπα, περιστίλβοντα νοήσας 
ἀγλαΐῃ' χαλκῷ γὰρ ἀνέπλεκε κάλλεος αὐγήν, 
τοῖος ἐών, οἷός περ ἐν ᾿Ατθίδι, μητέρι μύθων, 
ἀνδράσι Κεκροπίδησι πολύφρονα μῆτιν ἐγείρων. 

Χρύσης δ᾽ αὖθ ἱ ἱερεὺς πέλας ἵ ἵστατο, δεξιτερῇ μὲν 
σκῆπτρον ἀνασχόμενος Φοιβήϊον, ἐν δὲ καρήνῳ 
στέμμα φέρων' μεγέθει δὲ κεκασμένος ἔπρεπε μορφὴ 
οἷά περ ἡρώων ἱερὸν γένος" ὡς δοκέω δέ, 
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μοϊάϊηρ; ουῦδ ἴο ΠΟΙ ἃ ατὶρρίπρ ἀοΙρΐη, Ὀυϊπσίηρσ ἃ 
Βαϊζου 5 οἱ ἴοῦ {πΠ6 παπᾶ οὗ {ῃπ6 τὰ οῃ-βουρῦ 
τηλί θη. 

ϑαρρῆο 

Ανδ ἔπΠε6 οἰβαγ-οπθα Ρίθυαη θ6 6. βαῦ ὑπ Υδ δὖ γϑϑὺ, 

 ΒΆΡΡΒΟ οὗ 1,65 0058. ὅ|6 βθοιηθδα ἴο ΡῈ ννδανίηρ' 50Π16 
Τόν εὶν τηϑ]οᾶν, ἢ Ποὺ τηϊπα ἀδνοϊοα ἴο {πε 5Π6ηΐ 
ΟΜιιβ65. 

υϑαι ο 

Αροίίο 

ΤΉΞΠΕ βἰοοά ῬΠοοθιιθ. νη ϑρθαϊκεῖ ἔγομη ἐπα 
ἔροα. Ηδεδ δὰ θοιππηα τ ΡΟ πα ἷς Ιοοβοὶν βοννηρ 

᾿ Βαϊγ. [πὶ {πΠ6 ῬγόοηΖα ἢ6 ννὰβ πακβα, θθοδιβο Αρο]ῇο 
Κπαουγθῖῃ ον ἴο τα κα παρα ἴο ἔπει γῆ0 Θπαυἶγ6 οὗ 
Ὠΐπη {Πα ἔστε ἀἄθοῦθοβ οἵ Εαΐθ, οὐ θθοδιβα π6 ρρεαγείῃ 
ἴο 41] «|κ6, ἔον Κίηρ ῬΠοεθι5 ἰ5 ὑπΠ6 ὅπη πα ἢΪ5 
Ραγα ὈΥΠΠ Δ ΠΟΥ 15. 566 ΤἸΌΤα [ἈΓ. 

Αρλγοάιο 

ΑΝ ΠΟᾺΣ 5Π0Π6 Ονρυῖβ, 5Βῃβαάϊηρ ἀτοὸρβ5 οὗ βεδυὲν 
ου ἔπε υσηῦ θγοηΖθ. Ηδι Ριβὲ ννὰβ πακεά, θαΐ Ποὺ 
ἄτοος νγὰβ “ ραϊπενοᾶ θοῦ Ποὺ τουππαάεδα ἐπίσης Δα 
5Π6 δα θοιυπα Ποὺ Πμαϊν τυ ἃ σοϊάθη Κουοηϊο, 

Α εἰναι ος 

ΑΝ 1 πηᾶγνε]]δα δ ὑπὸ 5οη οἵ (ἸἹοἰ ἷαβ, βθαίηρσ ἢϊπὶ 
σ᾽ ἰοδα πίη Ἱ ἢ σονν, ἕου μ 6 Πα ᾿πξούννονθη ψ ἢ {ΠῸ 
ὈγοηΖα {ΠῸ τὰγϑβ οἵ Ὠϊ5 θδαπῖν. 5'ποἢ ννὰβ Π6 ἂἃ5. ὑΠ ΘΠ 
ἴῃ Ατἰίοα, ὑπΠ6 τποΐποὺ οὗ βἴουυ, 6 ἅνοκα ν]86 

᾿ΘΟΌΠ5Ε6Ι. 
' Ολν 565 

ΝΈΛΗ τη βἰοοα {πὸ ρμυϊθϑὶ Οἤγγβαβ, πο] αϊηρ ἴῃ ΗΪ5 
τρηῦ παπᾶ {πῸ βοθρίνα οἵ ῬΠοαθιιβ πα ννθαυηρσ Οἢ 
Πἰβ Ποδᾶὰ ἃ ἢἸ]εὺ. Οἱ βυγραββίπρ βζαξασε ννὰβ Π6, 
ἃ5. θεϊηρ οπ6 οὗ {π6 ΠοΙν τὰοα οὗ ἤθσοθβ. Μειῃίηκε 
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᾿Ατρείδην ἱ ἱκέτευε" βαθὺς δέ οἱ ἤνθεε πώγων, 9 
καὶ ταναῆς ἄπλεκτος ἐσύρετο βότρυς ἐθείρης. 

Καῖσαρ δ᾽ ἐγγὺς ἔλαμπεν ᾿Ιούλιος, ὅς ποτε Ῥώμη 
ἀντιβίων ἔστεψεν ἀμετρήτοισι βοείαις. 
αἰγίδα μὲν βλοσυρῶπιν ἐπωμαδὸν ἦεν ἀείρων, 
δεξιτερῇ δὲ κεραυνὸν ἀγάλλετο χειρὶ κομίζων, 9 
οἷα Ζεὺς νέος ἄλλος ἐν Αὐσονίοισιν ἀκούων. 

Εἱστήκει δὲ Πλάτων θεοείκελος, ὁ πρὶν Αθήναις 
δείξας κρυπτὰ κέλευθα θεοκράντων ἀρετάων. 

Λλλην δ᾽ εὐπατέρειαν ἴδον χρυσῆν Ἀφοῦ ί τ Ν, 
γυμνὴν παμφανόωσαν' ἐπὶ στέρνων δὲ θεαίνης 
αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο χυθεὶς ἐλελίζετο κεστός. 

Ἵστατο δ᾽ Ἑρμαφρόδιτος ἐ ἐπήρατος, οὔθ᾽ ὅλος ἀνήρ 
οὐδὲ γυνή" μικτὸν γὰρ ἔην βρέτας: ἢ τάχα κοῦρον 
Κύπριδος εὐκόλποιο καὶ ᾿Ἑρμάωνος ἐνίψεις" 
μαζοὺς μὲν σφριγόωντας ἐδείκνυεν, οἷά τε κούρη" 
σχῆμα δὲ πᾶσιν ἔφαινε φυτοσπόρον ἄρσενος αἰδοῦς, 
ξυνῆς ἀγλαΐης κεκερασμένα σήματα φαίνων. 

᾿Παρθενικὴ δ᾽ Ἤριννα λυγύθροος ἕζετο κούρη, 
οὐ μίτον ἀμφαφόωσα πολύπλοκον, ἀλλ᾽ ἐνὶ συγῇ 
Πιερικῆς ῥαθάμιγγας ἀποσταλάουσα μελίσσης. 
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6 νγὰβ ἱπηρ]ουίπρ Αραπηθιηποῦ, 5 {πῖοκ Ὀεαγ 
ΒΙοοιμηθα ἱπ θυ πάδποθ, απ ἀοννῃ [εἶς θδοΚ ὑγαϊ] δα πε 
οἰακίουβ οἵ ἢἰβ απρ]αἰξεα Παϊγ, 

ϑμίμις Οαοκαῦ 

ΝΈΛΗ ἢΐπη 5Ποπ6 [Οὐ ἢ «{π]1π|5, ν ΠῸ οποα δαουποᾶ 
ἤοιηθ ἢ ᾿πηπγ6 1} ]6 9ῃ161]4ς οὗ Πεὺ ἴοθς. Ηβς 

ὙΌΓΟ ΟΝ. ᾿ΐ5 5Βῃο.] ἀ6Υβ ἃ οΥἹϑ] γ- [σοὶ δ οῖβ, ἀπα σαγγθᾶ 
χα] ϊηρ ἴπ ἢἰβ τἱσῃῦ Παπα ἃ ἔπε: δυϊε. ἃ5 ΟΠ6 

θδδαυίηρ ἴῃ [{ὰ]νῪ ΤῊΝ 1016 οὗ ἃ βεοοπα Ζεαβ. 

Ρίαίο 

ΤΉΕΒΕ 5ἰοοα ροά-Πκε Ρ]αΐο, ψηο εὐϑὺ ἴῃ ΑἸΠΕῚ5 
γοναὶ δα ἐπα βθογαὺ ρα }5 οἵ μϑανεη-ἰδαρἢΐ νἱγίμπθ. 

. Αρλγοάϊέο 

ΑΝΡ δποῦμου Πἰσῃ- θοῦ ΑρΡῃγοάϊςζε 1 5ανν 411 οἵ 
5014, πακοά, 4]}]} οἰϊειευίπρ; ἃ Π4 οἡ πε ὑγεδαρὺ οὗ {ἐπε 
Κοδάέες, μδηρίηρ, [ΠῸΠ) ΠοΥ προῖ, 611 πὶ οοἱϊς ἐπὲ 
Πονίην ςαβξυβ. 

᾿ Ποεργνιαρλγοαϊέι 

ΤΠΈΝΕ βἰοοα Ἰονοὶν Ηδυτπα γα ἔπι5, ΠΟΥ γΠΟ]]Υ ἃ 
ΤηΔ, ΠΟΙ ὙὙΠΟΪν ἃ ψγοϊηδη, [Ὁ ὑπ βίαΐιθ νγὰβ. οἵ 
γΪχ αὶ ἔοστη : γον οου]άςι ἔποι {61} ἴντα ἕο ΡῈ {πὸ 
50η οὗ ἔαϊν- θοβουηεαὰ Αρῃγοαϊξε ἀπ οὔ Ηεδυηεβ. Ηἰς 
Ὀγθαβῖβ γα α βυν ! ]ΠἸη σ᾽ κα ἃ 911} 5, θα Πα ρῥ]αίη]ν Παά 
ἀμ ρῥγοογθαϊίνε οὐρῆηθ οὔ ἃ μπῆδῃ, ἃπ4 ἢδ πον 
ἔεαΐαγεβ οἵ ἐπα θεδυὲν οἵ "οῖ}} 56 Χ65. 

Εγίππα 

ΤῊΝ οἸδαυ-νοοθα παϊάθη Εγηπα οαδ ἔποτα, ποῖ 
ΡΙ νη ἔα ἱπνοϊνοα ὑπγοδά, Ὁ ἴῃ 516 πος αἰ. ΠΠης 

ἄἀγὸρβ οἵ Βιθυνία ΠΟΠαΥ. 
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Μήτε λίπῃς Τέρπανδρον ἐὔθροον, οὗ τάχα φαίης 
ἔμπνοον, οὐκ ἄφθογγον ἰδεῖν βρέτας" ὡς γὰρ ὀΐω, 
κινυμέναις πραπίδεσσιν ἀνέπλεκε μύστιδα μολπήν, 
ὥς ποτε δινήεντος ἐπ᾽ Εὐρώταο ῥοάων 
μυστιπόλῳ φόρμιγγι κατεπρήῦνεν ἀείδων 
ἀγχεμάχων κακότητας ᾿Αμυκλαίων ναετήρων. 

Ἦ , δ᾽ ξο Ψ΄ ΤΙ ’ .“ Ἁ ᾽ - γασάμην δ᾽ ὁρόων σε, ἸΠερίκλεες, ὅττι καὶ αὐτῷ 
αλκῷ ἀναυδήτῳ δημηγόρον ἦθος ἀνάπτεις, 

ὡς ἔτι Κεκροπίδῃσι θεμιστεύων πολιήταις, 
ἢ μόθον ἐντύνων [Πελοπήϊον. ἱστάμενος δὲ 
ἔπρεπε Πυθαγόρας, Σάμιος σοφός, ἀλλ᾽ ἐν ᾿Ολύμπῳ 
ἐνδιάειν ἐδόκευε, φύσιν δ᾽ ἐβιάζετο χαλκοῦ, 
πλημμύρων νοερῇσι μεληδόσιν' ὡς γὰρ ὀΐω, 
οὐρανὸν ἀχράντοισιν ἐμέτρεε μοῦνον ὀπωπαῖς. 

Στησίχορον δ᾽ ἐνόησα λιγύθροον, ὅν ποτε γαῖα 
Σικελικὴ μὲν ἔφερβε, λύρης δ᾽ ἐδίδαξεν ᾿Απόλλων 
ἁρμονίην, ἔτι μητρὸς ἐνὶ σπλάγχνοισιν ἐόντα: 
τοῦ γὰρ τικτομένοιο καὶ ἐς φάος ἄρτι μολόντος 
ἔκποθεν ἠερόφοιτος ἐπὶ στομάτεσσιν ἀηδὼν 
λάθρη ἐφεζομένη λιγυρὴν ἀνεβάλλετο μολπήν. 

Χαῖρέ μοι ᾿Αβδήρων Δημόκριτε κῦδος ἀ ἀρούρης, 
ὅττι σὺ καλλιτόκοιο φυῆς ἐφράσσαο θεσμούς, 
λεπτὰ διακρίνων πολυϊδμονος ἐ ὄργια Μούσης: 
“αἰεὶ δὲ σφαλερὰς ἐγέλας βιότοιο κελεύθους, 
εὖ εἰδὼς ὅτι πάντα γέρων παραμείβεται αἰών. 
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Τογραπεον 

Ραββ ποῦ οὐδὺ βυεοί-νοϊοθα Τουραπᾶθυ, ἡ ο56 
ἰπηᾶσα που νου] ϑὶ βὰν νγὰβ ἰΐνθ, ποῖ ἀπιμη}}; ἴον, ἃ5 
ἰδ βεϑιηδα ἴο π|θ, ἢδ νγὰβ δοιηροβίης, ἢ ἠδ ρὶ]ν 
βειστθα βρὶγις, {Π6 τνβϑιϊο βοὴ; ΘΥΕ ΠῚ ἃ5 ΟΠο6 Ὀν ἴΠε 
εἀανίηρν Επγοΐαβ ἢ6 βοοϊῃεά, εἰπσίησ ἴο ἢϊΐς οοη- 
βϑογαϊεα ντθ, ἔπε εν] βρίΐε οἵ ϑ'ραγία᾽ 5 πεῖρ!θοιι- 
ἴοεβ οἵ Ατηγοΐδο. 

Ῥεγίοίος. απ Ῥψίμαρογας 

Ι ΜΑΒΨΕΙΕΡ απο] αϊηρ {Π6θ, Ῥεσῖοϊθβ, ἐπα Ἔν θη 
ἰπ ἐπε ἀυτη ὕγὰββ ἔποι Κἰπα! αϑὺ ὑπὸ βριγῖῦ οὗ τπ ν 
ΕἸοαιθπηοα, 45 ἰξ ἐποι αἸαϑὺ 5.1} ρυθϑίαθ ονεῦ {πα 
οἰτἰΖσε 5 οὗ ΑἴΠθπ5, οὐ Ργαρασα ἐπε Ρεϊορομπηδβίδη ΑΔΓ. 
ΤΠΕτα βἴοοα, ἴοο, Ργεμαρσογὰβ ὑῃς ϑαηλῖδη βασα, θαἢ Πα 
Βϑειηδα ἴο ἀν ε]] ἴῃ ΟἸγιηριιβ, ἀπ αἰ νἱοϊεποα ἴο {πε 
παΐαγα οὗ {πΠ6 ὈγοηΖα, ονευῆονίπρ ἢ πη 6 ]] δ οπἃ] 
ἐπουρηΐ, ἔου τοὶ κα ἢ ἢἰβ ΡαγῈ αγεὸβ ἢς νυ ᾶϑ 
τ ϑασησ Ἠδάν θη 8016. 

δοδιοογις 

ΤΉΕΒΕ 58νν [ οἸθδι-νοϊοεα ἰθβίσῃοσιβ, νι Πότ οὗ οἱ 
1Π6 510] ]ὰπ Ια πυγξαγεά, ἴο ἤομὰ ΑΡΟ]]ο απρης ὑπ Ὸ 
ΒαυτποηΥ οὗ {πΠῸ ἰνγτα ν ἢ116 ΠῈ ννὰβ γεῦ ἴῃ ΠῚ5 τη ΠΥ 5 
ΟῚ}. Εὸν θὰ 18 αἴζεν ἢ15 ΙΓ} ἃ ογεδΐασγε οἵ {πε 
αἷν, ἃ πἰσῃτίηρσα!α ΠΌΤ οι Πασα, βειυ]εα βθογεῖν 
ΟΠ Πὶβ [05 ἀπὰ βίγιοκ Ρ 15 οἰδαῦ βοηρ. 

])οηιοογίτι5 

Ηλι, εοτηοογίζαβ, σἹοΥΥ οὗ {πΠῸ Ἰαπα οἵ ΑΡάεδτνα; ἴου 
ἔπου αἰάει ἐχρίοσγε {πε ἰαὰνν οὗ Ναῖαστο, ἐπε τποΐπεὺ οὗ 
Ὀϑαι ἘὉ} ΘΠ] άσεη, ἀἰβοθγηΐηρ ἐπ 6 5 116 τηγϑίευϊθβ οὗ 
{πῸ Μαβε οἵ ϑοίεποε : ἃπα Ἔνεὺ ἠϊάςε ποῖ Ἰδπρ} αἱ 
πε 5] ρρθῦν ρδῖῃβ οἵ 11ἴ6, ψν8Ὲ}} ἀὐνᾶσε ὑπαὶ ἀποϊθηΐ 
Τίμης ουϊδισρρεὶῃ 41]. 
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Ἡρακλέης δ᾽ ἀνίουλον ἐδείκνυε κύκλον ὑπήνης, 
μῆλα λεοντοφόνῳ παλάμῃ χρύσεια κομίζων, 
γαίης ὄλβια δῶρα Λιβυστίδος. ἐγγύθι δ᾽ αὐτοῦ 
Παλλάδος ἀ ἀρήτειρα παρίστατο, παρθένος Αὔγη, 
φᾶρος ἐπιστείλασα κατωμαδόν' οὐ γὰρ ἐθείρας 
κρηδέμνῳ συνέεργεν' ἑὰς δ᾽ ἀνετείνετο χεῖρας, 
οἷά τε κικλήσκουσα Διὸς γλαυκώπιδα κούρην, 
᾿Αρκαδικῆς Τεγέης ὑπὸ δειράδος. ἵλαθι, γαίης 
Τρωϊάδος βλάστημα σακεσπάλον, ἵλαθι, λάμπων 
Αἰψφεία Τρώων βουληφόρε' σαῖς γὰρ ὀπωπαῖς 
ἀγλαΐης πνείουσα σοφὴ περιλείβεται αἰδώς, 

θέσκελον ἀγγέλλουσα γένος χρυσῆς ᾿Αφροδίτης. 

Ἠγασάμην δὲ Κρέουσαν ἰδὼν πενθήμονι κόσμῳ 
,» ᾽ , , » Ν Ν » “ Ξ ᾿ 

σύγγαμον Αἰνείαο κατάσκιον" ἀμφὶ γὰρ αὑταῖς 
ἀμφοτέραις κρήδεμνον ἐφελκύσσασα παρειαΐς, 
πάντα πέριξ ἐκάλυψε ποδηνεκέϊ χρόα πέπλῳ, 
οἷά τε μυρομένη: τὰ δὲ χάλκεα δάκρυα νύμφης 
“Δρεὶΐ δουρίκτητον ἐμαντεύοντο τιθήνην, 
Ἴλιον ᾿Αργείοισιν ἐελμένον ἀσπιδιώταις. 

Οὔθ᾽ “ἕλενος κοτέων ἀπεπαύετο" πατρίδι νηλὴς 
φαίνετο δινεύων ἔτι που χόλον" ἣν μὲν ἀείρων 
δεξιτερῇ φιάλην ἐπιλοίβιον' ὡς δοκέω δέ, 
ἐσθλὰ μὲν ᾿Αργείοις μαντεύετο, καδδὲ τιθήνης 
ἀθανάτοις ἠρᾶτο πανύστατα πήματα φαΐίνειν. 

᾿Ανδρομάχη δ᾽ ἕστηκε ῥοδόσφυρος ̓ Ηετιώνη, 
οὔτι γόον σταλάουσα πολύστονον' ὡς γὰρ ὀΐω, 
οὔπω ἐνὶ πτολέμῳ κορυθαίολος 7 ἤριπεν “Ἕκτωρ, 
οὐδὲ φερεσσακέων ὑπερήνορες υἷες ᾿Αχαιῶν 
Δαρδανίην ξύμπασαν ἐληΐσσαντο τιθήνην. 

0 
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Πεγαοίοδ, ἄπισο απ θπϑας 

ΗκπλοιΕβ, πὸ ἄονη νοΐ 'γίϑ!ο]ς οἢ ἐπα οἶτοὶο οὗ Ἰιὶς 
Οἢη, ννὰἃϑ μοϊάνωρ ἴῃ ἀπὸ παπᾶ ὑπαὶ Πα 5]αῖπ {πὲ οι 
τῃε βοϊάθη ἈΡΡ 65, το ἢ ἤραϊῦ οὗ {πὸ ΓᾺΡ νη ἰὰπα, ἀπά 
Ὀν Πΐπη βίοοα ὑπ ρμυϊθϑῖθϑβ οὐ ΡΆ]}145, ἘΠ 6 πα θη ἄυρε, 
ΠδΥ τδηΐ!]α ἐΠπγον ἢ ΟΥ̓ΘῚ ΠῸῚ Ποδα ἃπα 5Ποι]ο 5, [ῸΣ 
ΠΟΥ αὶ νὰ ποῦ ἄθημθ 0 ἢ ἃ Κουοῃϊε, Ηεον 
παπᾶς ψεῦα ὈΡΠΠ ΕΟ ἃ5 τ 56 ννοῦθ οδ]]ησ ἡ 
πὸ σγογ-ουθα ἀδπρ)ΐον οἵ Ζδιβ 1 ἀπά ον {Π6 1] οὗ 
Ἱεσοα. Ηδ]] ἢ νυ ΟΣ 5οὸὴ οἵ σον, ρ᾽ουϊηρσ οοπη- 
56}1ὸΥ οἵ {π6ὸ Ττοΐαηβ, Αθηθαβ! [ῸΓ ψῖβα τηοαθϑῖν 
τεἀοϊοπὺ οὗ θοδυΐν 15 5η6 4 οἡ ἢν Ἔνεβ, ργοο]δἰ την 
πες ἐπε αἰνίπε βοὴ οἵ σοϊάδεη ΑΡὨγοαϊία. 

(γοιδα 

ΑνΝδ 1 ψοπαεογεα Ἰοοκίηρ οἢ (τειιβα, ἴπΠ6 νἱἕε οἵ 
Αεπϑδβ, ον εὐβῃδαου δα ἴῃ τπουΓΠΪηρ Γαϊπηθηΐ. 516 δα 
ἀτάνγῃ ΠΟΥ νοὶ] ονοὺ θοΐ] Ποὺ ΟΠ δ ῖκβ, ΠΘΥ ΤὈΥὴ ννὰβ 
ἀταρεα ἴῃ ἃ Ἰοῃρ' σὌν", ἃ5 1 56 ψοσα Ἰαπηθηἰηρ, ἀηα 
ΠΕΥ ὈΓΟΠΖῈ ἴδαὺβ βίσηϊποα {πὰ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΌΥΒΘ, νγὰ5 
οαρίϊνε αἴζευ 15 βίερε Ὀγ {πε Οὐδεὶς νυ ΊΟΥ8. 

Ποίἰογιι 

Νοῖ α΄ Ηεϊθηῖς. οθαβθα το νυ ταΐ, δι βου θα 
Ρ᾽ 1655 ἴο 5 σου πσν, 5111] ΒΕ 1 ηρ᾽ ἢΐδ νγαῦῃ. [πὰ ἢΪ5 
τσηῦ Ππαθα 6 γαϊβθα ἃ οαρ ἴῸν ΠΠραςοπ5, ἀπα 1 ἄδοῖη 
Ἦξ νγὰβ Γουε τ Π ησ σοοα ἴο {πε ατϑοκβ δηα ργανίηρ ἴο 
ἴῃς σοαβ ἴο Ὀγίησ ἢἰβ ππιγβα ἴο {Π6 οχίγθμηῦν οὗ νου. 

Αἀπαγοριασίο 

ΑΝ Απαγοιηδοπο, {πΠ6 τοβυ- πε ἀδιρσῃΐου οὗ 
Ἐμδτίοι, σιοοα {Ππδγα ποῦ ννϑορίηρ ΟΥ̓ Ἰαμηδηἰίρ", ἴῸΥ ποῦ 
γεῖ, ἀδοϑιη, πα Ηφδοῖον ψ τ} {Π|6 ο]αποίησ Π 6] ΓἈ]]6 ἢ" 
ἴῃ ἐπα ννᾶγ, ΠΟΥ Ππδα {πῸ Ἔχυϊζαμὶ 50η5 οἵ {πςδ 5} ]161α- 
θεαυίης Οὐδ οκ5 ἰαἰα νναβῖα δπτγοὶν ποὺ ᾿λαγάδη πι86. 
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Ἦν δ᾽ ἐσιδεῖν Μενέλαον ἀρήϊον, ἀλλ᾽ ἐπὶ νίκῃ 
γηθόσυνον' σχεδόθεν γὰρ ἐθάλπετο χάρματι πολλῷ 
δερκόμενος ῥοδόπηχυν ὁμόφρονα Τυνδαρεώνην. 
ἠγασάμην δ᾽ “Ἑλένης ἐρατὸν τύπον, ὅττι καὶ αὐτῷ 
χαλκῷ κόσμον ἔδωκε πανίμερον' ἀγλαΐἴη γὰρ 
ἔπνεε θερμὸν ἔρωτα καὶ ἀψύχῳ ἐνὶ τέχνῃ. 

Πυκναῖς δὲ πραπίδεσσιν ἀγάλλετο δῖος ᾿Οδυσσεύς 
οὐ γὰρ ἔην ἀπάνευθε πολυστρέπτοιο μενοινῆς, 
ἀλλ᾽ ἔτι κόσμον ἔφαινε σοφῆς φρενός" ἣν δ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
καγχαλόων' Τροίην γὰρ ἐγήθεε πᾶσαν ὀλέσσας 
ἧσι δολοφροσύνηῃσι. σὺ δι Ἕκτορος ἐ ἔννεπε μῆτερ, 
τίς σε, πολυτλήμων ᾿Εκάβη, τίς δάκρυα λείβειν 
ἀθανάτων ἐδίδαξεν ἀφωνήτῳ ἐνὶ κόσμῳ; 
οὐδέ σε χαλκὸς ἔπαυσεν ὀϊζύος, οὐδέ σε τέχνη 
ἄπνοος οἰκτείρασα δυσαλθέος ἔσχεθε λύσσης" 
ἀλλ᾽ ἔτι δακρυχέουσα παρίστασαι" ὡς δὲ δοκεύω, 
οὐκέτι δυστήνου μόρον “κτορος, οὐδὲ ταλαίνης 
᾿Ανδρομάχης βαρὺ πένθος ὀδύρεαι, ἀλλὰ πεσοῦσαν 
πατρίδα σήν' φᾶρος γὰρ ἐπικρεμὲς ἀμφὶ προσώπῳ 
πήματα μὲν δείκνυσιν, ἀπαγγέλλουσι δὲ πέπλοι 
πένθος ὑποβρύχιον κεχαλασμένοι ἄχρι πεδίλων' 
ἄλγεϊ γὰρ πυμάτῳ δέδεσαι φρένα, καδδὲ παρειῆς 
δάκρυα μὲν σταλάεις, τὸ δὲ δάκρυον ἔσβεσε τέχνη, 
ἄπλετον ἀγγέλλουσα δυσαλθέος αὐχμὸν ἀνίης. 

Κασσάνδρην δ᾽ ἐνόησα θεοπρόπον, ἀλλ᾽ ἐνὶ σιγῇ 
μεμφομένη γενετῆρα, σοφῆς ἀνεπίμπλατο λύσσης, 
οἷά τε θεσπίζουσα πανύστατα πήματα πάτρης. 
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ΔΙοποίαις απ Π οίοη 

ΤΉΕΒΒΕ ὁπ6 τηϊρηῦ 566. Μεμεοΐαιι νγαυ! κα, Βαϊ τὸ- 
Ἰοϊοίπν ἴῃ ἢ 6 νἱοΐονν, [Ὁ ἢ πδαγὲ ννὰϑ νυτη θα νυ 10} 
σγθαῦ ἸοΟΥ, ἃΒ ἢ6 ϑᾶνν ΠΟΤ ᾿ΐτ Του -ἃΥ]6α Ἠ]θη 
γΘοοπο δα. [ τηᾶυνθ]]θα αὖ Ποὺ ἰονοὶν ἰπηᾶρσο, ἐπαὺ 
σαν ἴπ6 ὈΓΟΏΖΘ ἃ ογᾶσα πιοϑὺ ἀθβίγα Ὁ ]6, ἴον ΠΕ 
θοαυΐν ὄνθη ἴῃ ὑπαὺ 50}}}1 655 σγουκ Ὀγεαῖῃ θα ὑγΆΓῊῚ 
Ιονβ. 

ὕϊγο5ο5 απ Πεοιδα 

Οοοῦιν ἴΠ|γ5565 ννὰβ γϑ]οϊοίηρ ἴῃ Πϊβ ΠΥ μΪη4,, ἔῸΥ 
6 νὰς ποὺ ἀεδνοϊα οἵ 1ηῖ5. νϑυβαῦ!]θ νυ, θαὺ 5.01] 
γγΟΥα ἐΠ6 σιΐβα οἵ συ ὑ]εῖν. Απα ἢδ ννὰβ ἰδ ρῃϊηρ ἴῃ 
Πϊ5 Πδαγὲ, ἴον. μα ρ]ουϊβα ἴῃ Πανίηρ Ἰαϊα ΤΊοΥν ον Ὀγ 
ἢ15 οὐπτῖησ. Βαΐ ἀο ὕποιι [61] τηθ, τηοΐμοῦ οἵ Ηδοΐου, 
ὈΠΠΔΡΡΥ Ηδοῦρα, ψ ῃϊοἢὴ οἵ ἴη6 πηπηογίαὶς ἰδαρἢϊ 
ἴπΠε6 ἴο βῃθεα ἰδθὰγβ ἴπ {15 ἵν ἀπτὴ} ργθβϑεηἰτηθηΐ 
Νοὺῦ ὄδνθὲη ἔπε ὈΙΌΠΖα πηδάθ {Πδ6 οδαβα ΠΠ ῸΠῚ νν8]}- 
ἴηι, ΠΟΥ αἸα {6 1655 Αὐτὸ πᾶνε ρΡἱζν οα {πεε πᾶ ἔορ 
ἴη66 ἴτοτα ἴῃν ἰστειηθα 0] 6 ἔπσυ; θα 511} ἔποὰ 
βίαπαθϑδι ὃν ννεερίηρ, 8η6, 451 σιι655, ΠῸ ἰσῆροῦ ἄορ 
ποι Ἰατηθηΐδ ὑπε6 ἀθαῦ οὗ ἀΠΠΆΡΡΥ Ηδοῖου οὐ ἐπε 
ἄξδερ ρυϊϑῦ οἵ ροοὺῦ Δπατοιηδοῆα, Ὁ ὑπ6 ΓἉ]] οὗ τὴν 
Οἷζγ; ἴογ ἢν οἱοακ ἀγάννη νοῦ την δος ᾿παϊοαΐες 
ἴῃγ βουγον, ἀηα ἢν σοννῃ πηρὶγὶ ἀπ ἀοβοθηαϊηρ ἴο 
ἔῃν ἔξεϊ δῃποῦποθβ [Π6 τηοαγπΐηρσ ποι Παϑδὺ νυ Ἱΐη. 
Εχέγειηα ἀηραΐς ἢ Πα θουπα ἐῃν βριτἱῦ, {Π6 ἔθαῦϑ ὕλη 
ἄοννη ἴπν ομθθκβ, θὰ Ατὸ μαῖῃ ἀνθ ἴπεπ, Ρῥτο- 
οἸαϊπυῖησ ον 5ΘἉΥ ἢϊηρσ 5 ἔπ ἀτοιρῃϊ οὐ ἔην ἰη- 
ΘΌΤΑὈ] 6. πνοσ. 

(αφεαπάγα 
ΤΉΕΒΕ δὰ 1 ἴπε6 Ρῥιορπεῖοββ (ὐαθβθαπηῆγα, ΠΟ, 

Ὀ]αγτΐησ ΠΕΡ αῦΠοΥ ἴῃ βδἰΐθεποθ, βεειηδα ἢ]]οα ν ἢ 
ΡτΓοβοίθηΐδ ἔμπνῪ ἃ5. ἰξ ῥργορμοβδυίηρ ὑΠε6 ᾿αϑῦ νγοθβ οὗ 
Ποτ οἰϊγ. 
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Πύρρος δ᾽ ἄλλος ἔην πτολιπόρθιος" οὐκ ἐπὶ χαίτης 
ἱππόκομον τρυφάλειαν ἔχων, οὐκ ἔγχος ἑλίσσων, 
ἀλλ᾽ ἄρα γυμνὸς ἔλαμπε, καὶ ἄχνοον εἶχεν ὑ ὑπήνην" 
δεξιτερὴν δ᾽ ἀνέτεινεν ἑήν, ἐπιμάρτυρα νίκης, 
λοξὰ Πολυξείνην βαρυδάκρυον ὁ ὄμματι λεύσσων. 
εἰπέ, Πολυξείνη δυσπάρθενε, τίς τοι ἀνάγκη 
χαλκῷ ἐν ἀφθόγγῳ κεκρυμμένα δάκρυα λείβειι; 
πῶς δὲ τεῷ κρήδεμνον ἐ ἐπειρύσσασα προσώπῳ 
ἴστασαι, αἰδομένῃ μὲν ἀλίγκιος, ἀλλ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
πένθος ἔχεις ; μὴ δή σε τεὸν πτολίεθρον ὀλέσσας 
ληΐδα Πύρρος ἔχοι Φθιώτιος ; οὐδέ σε μορφὴ 
ῥύσατο τοξεύσασα Νεοπτολέμοιο μενοινήν, 
ἥ ποτε θηρεύσασα τεοῦ γενετῆρα φονῆος 
εἰς λίνον αὐτοκέλευστον ἀελπέος ἦγεν ὀλέθρου. 
ναὶ μὰ τὸν ἐν χαλκῷ νοερὸν τύπον, εἴ νύ τε τοίην 
ἔδρακε Πύρρος ἄναξ, τάχα κεν ξυνήονα λέκτρων 
ἤγετο, πατρῴης προλιπὼν μνημήϊα μοίρης. 

᾿γασάμην. δ᾽ Αἴαντα, τὸν ὀβριμόθυμος Οἰλεὺς 
Λοκρίδος ἐ ἐσπέρμηνε πελώριον ἕρκος ἀρούρης. 
φαίνετο μὲν νεότητι κεκασμένος" οὐδὲ γὰρ ἢεν 
ἄνθεϊ λαχνήεντι γενειάδος ἄκρα χαράξας" 
γυμνὸν δ' εἶχεν ἅπαν στιβαρὸν δέμας" ἠνορέῃ δὲ 
βεβριθὼς ἐλέλιζε μαχήμονος οἶστρον ᾿Ενυοῦς. 

Οἰνώνη δὲ χόλῳ φρένας ἔξεεν, ἔζεε πικρῷ 
ζήλῳ θυμὸν ἔδουσα, Πάριν δ᾽ ἐδόκευε λαθοῦσα 
ὄμματι μαινομένῳ" κρυφίην δ᾽ ἤγγειλεν ἀπειλήν, 
δεξιτερῇ βαρύποτμον ἀναινομένη παρακοίτην. 
αἰδομένῳ μὲν ἔοικεν ὁ βουκόλος, εἶχε δ᾽ ὀπωπὴν 
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Ῥχυγγΐις απ Ποίψαεπα 

ΗῈΠΕ νγὰβ ἀποῖμου Ῥυυγῆι5, ΘΟ ΚΟΥ οὗὨ οἰτίεβ, ποῖ 
ννΘαστησ Οἡ. ἢΐβ Ιοο κα ἃ Ρ] πο Πεϊπηοῖ Οὐ 5ῃακίηρ ἃ 
ΒΡΘΆΓ, Ῥυὶξ πακεᾶ μὲ δ᾽ τἴοτγθα, [ἷ5 ἕλοθ θθανα 685, ἀπά 
τα Ἰβη σ᾽ Π5 τὶ οὐ Πα Πα ἴῃ ζοβεϊηοην οἵ νἱοΐογν ἢ ς Ἰοοκεά 
ἈΒΚΆΠΟΘ ΟΝ. ννϑδρίην ΡοΪγχεπα. 176]] τηθ, Ῥοϊγχεηᾶ, 
ὈΠΠΔΡΡΥ νἱγρίη, νγηὰΐς ἴογοθβ ἴηθῈ ἴο 5ῃεα μϊάάξη 
ἔδαυβ ΠΟ ποι τὲ οὗ πλὰΐα ὈγοηΖθ, γἢγ ἀοβὲ ποι 
ἄγαν ἔῃν νοὶ] ονεῦ ἢν ἔδοθ, ἀπὰ οἰαπαὰ Κα ομε 
ἀϑἢαπηθα, θὰ 5ουτν αὖ πεασὲ [51 ἴον ἔδαν Ἰθϑὲ Ρυγυγῃιβ 
ὁΡ ῬὨΕΝία πγοῖὶ ἘΒ 66 ἕον Ηΐς 5ΡΟ1] αἴξεν ἀδβίσογίπσ ἢν 
οἷν ὃ ΝὸΥ αΪα {Π6 δυτονβ οὗ ὑπ ν δδυΐν 5ανα ἔπε6.-- 
ἔῃ ν Βεασὲν ἡ ΒΙΟἢ ὁποα ἐπίγαρρεά Ηἰς ἐδέμεσ, ᾿θαάίτν 
Ὠΐτα οὗ Ὠϊβ οὐνὴ νν1}}} ᾿ηἴο {Πδ6 πεῖ οἵ ππεχρεοϊεα ἄδδιῃ. 
Υεα, Ὀγ ἔν Ὀγάζαη ἰτηᾶρα 1 ϑυύθαν Πδα ΡῬυΐποα Ῥυγγ 5 
56 6 ἔΠδ6 ἃ5 ἔῃοι Πετδ αὐ, Π6 νου] Πᾶνα κοι {Πεὲ 
ἴο νέα ἀπ ἀραπάοποα ὑΠπΠ6 πο ΟΥΎ οὗ ἢἰ5 ἔα  Πετ 5 
[αἴα. 

Τιοογίαπ Α7αςΣ 

ΑΝ δ Α͵αχ 1 χτηᾶῦνο]]θα, νῃοπ νδϊογοιις ΟἸ εὶς 
θερσαῖ, ἔπ ἤρα θα] ννασκ οὗ Ἐδ6 Τοοτίαη απ. Ηες 
βοοιηδα ἴῃ ἔπε ἤἥοννεσ οἵ νουΐῃ, ἔου {πε ξυγίαςα οὗ ἢϊ5 
ΟΠ ννὰβ ποῖ ψεὺ τᾶσκεα ἢ ἐπε Ὀ]οοιη: οὗ Παῖνγ. 
Ηἰ5 γῇ ο]α νν6}1- Κὶς Ροᾶν ννὰβ πακϑά, θυῦ νγεῖρῃΐν 
Ὑ ἢ ν]οὰν Π6 6] δα ἴη6 σοδα οὗ νγᾶγ. 

Οεποπα απ ατὶς 

ΟΕΝΟΝῈ νγὰβ Ὀο Πρ ονοὺ 1} δηροῖ-- -Ῥοϊ]ην, 
εἴης οὐ ΠΕΥ Πααγὺ ψ ἢ ὈΠΓΓΕΥ 7Θδ]οιθν. 56 ννὰϑ 
Ῥαγείν εν νναϊοπίηρ Ῥαγὶβ ἢ Ποὺ νὰ ὄγε5 ἀπά 
σοηνεγυθα ἴο ἢϊπὶ βεογεῖ τῃγϑαῖβ, Βρατηΐηρ Ποὺ 111- ἴθ 
ἰογτὰ νὰ ἰεγ τὶρῦ μὰπα, ΤΠ οον ῃετα βεειηθ 
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πλαζομένην ἑτέρωσε δυσίμερος" αἴδετο -γάρ που 
Οἰνώνην βαρύδακρυν ἰδεῖν, Κεβρηνίδα νύμφην. 

Αὐαλέῳ δὲ Δάρης ἐζώννυτο χεῖρας ἱμάντι, 
πυγμαχίης κήρυκα φέρων χόλον" ἠνορέης δὲ 
ἔπνεε θερμὸν ἄημα πολυστρέπτοισιν ὀπωπαῖς. 
Ἐντελλος δέ, ,Δάρητος ἐναντίον ὄμμα τιταίνων, 
γυιοτόρους μύρμηκας ἐμαίνετο χερσὶν ἑλίσσων" 
πυγμαχίης δ᾽ ὦδινε φόνον διψῶσαν ἀπειλήν. 

Ἦν δὲ παλαισμοσύνην δεδαημένος ὄβριμος ἀνήρ' 
εἰ δὲ Φίλων ἤκουε πελώριος, εἴτε Φιλάμμων, 
εἴτε } Μίλων Σικελῆς ἔρυμα χθονός, οἶδεν ᾿Απόλλων' 
οὐ γὰρ ἐγὼ δεδάηκα διακρῖναι, καὶ ἀεῖσαι 
οὔνομα θαρσαλέου κλυτὸν ἀνέρος, ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
ἔπνεεν ἠνορέης: λάσιος δέ οἱ εἵλκετο πώγων, 
καὶ φόβον ἠκούτιξζον ἀεθλητῆρα παρειαΐί, 
καὶ κεφαλῆς ἔφρισσον ἐθειράδες: ἀμφὶ δὲ πυκνοῖς 
μυῶνες μελέεσσιν ἀνοιδαίνοντο ταθέντες 
τρηχαλέοι, δοιοὶ δέ, συνισταμένων παλαμάων, 
εὐρέες ἐσφηκῶντο βραχίονες, ἠῦΐτε πέτραι, 
καὶ παχὺς ἀλκήεντι τένων ἐπανίστατο νώτῳ, 
αὐχένος εὐγνάμπτοιο περὶ πλατὺν αὐλὸν ἀνέρπων. 

Δέρκεό μοι Χαρίδημον, ὃς ᾿Ατθίδος ἡγεμονεύων 
Κεκροπίδην στρατὸν εἶχεν ἑῆς πειθήμονα βουλῆς. 

Ἦ κεν ἰδὼν ἀγάσαιο Μελάμποδα: μαντιπόλου 

μὲν 
ἱερὸν εἶδος ἔφαιτεν, ἔοικε δὲ θέσπιδος ὀμφῆς 
σιγηλοῖς στομάτεσσι θεοπρόπον ἄσθμα τιταίνων. 
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ΒΟΟΚΊΠΙ 

Ἀ5Πατη6 4, ἀπ 6 νγὰβ Ἰοοκίῃηρ ἔῃ οὔ ΠΟΥ νγὰν, απέογξα- 
ηδξθ Ἰονϑυ, ἴο ἢ ἔδαγεα ἴο Ἰοοῖς οὴυ Ὁ θηοπ 6 ἴῃ θα 8, 
ἢἰς Ὀτάς οἵ Καρτθηδ. 

]1)αγος, Επίείζιις 

ΠΑπῈΒ νὰ ἐαβιθπηίηρ οα ἢἷἰβς Παπᾶς ἢΐς ᾿θαῖῃοῦ 
θοχίηρ-ο γα Ρ5 πα δὐτηΐϊηρ Πἰπη5 6} ἢ τνγαΐῃ, {ΠῸ 
Πογα]ὰ οὗ ἔπ6 ἤρῃϊ: ἢ το} }}]6 ἐγὲβ ἢ6 Ὀγϑαϊποα 
ἔΠ6 Ποὺ Ὀγθαΐῃ οὗ ναϊοισ. Ἐπίθ]]β ορροβίϊε σαζεα 
αἰ Ἠϊπ ἴπ ἔπσν, Πα πα] ρ ἴοο ἐπε σοῖς ἐμαὶ ρΡἱθγοθῖῃ 
Π6 ἤεβ, Πἷβ βρί τις Ὀὶρ τ Ὀ]οοα-  Πϊγβῦν τηθ πδ6α. 

Α ΤΠ γοσέίον 

ΑΝ ἔπουα νγὰβ ἃ βίτοηρ τηλ 5Κ1Π6α ἴῃ νυ Ύθβε!πηρ, 
ἌΡοΙΪο Κποννβ 1 5 πᾶμηθ νγοῦα ῬΉ]]Ο οὐ ΡΠ ΔΙ ΠΠΟΗ, 
οΥ ΜΠη1ο, ἐπα Ὀυϊνναυῖκ οὗ 516" }ν ; ἴον 1 σου]α ποῦ ἰθδὺπ 
ἴξ ἕο ἐε}} γοι, ἔπε ἔα πηοῖ5 πᾶπγε οὗ {Πἰ5 τηὰπ οὗ τηϊσῃϊ ; 
θυΐ ἴῃ Δὴν οᾶ86 ἢ ννὰβ 1}} οἵ ναΐουσ. Ηβ πᾶ ἃ 
“Πασσν γα! ]ηρ Ὀεατα, ἀπα ἢΐβ ἕαθε ργοοϊδϊμηθα Ἠΐτη 
ο6 ἴο Ρὲ ἔεαγεα ἴθ {πε ἄτεπαᾶ. Ηἰβ ἰοοὸκβ ψετα 
ἐγεῖξα!, ἀπ ἔπε Παγὰ εἰγεϊο μεθα τηὰ50165 οὗ ἢϊβ βασαν 
ἰϊτὴς5 Ργοϊεοϊεα, ἀπα ὑγῃδπ ἢΐβ ἢϑἐ5 ὑγεσα οἰ πο θα ἢϊς 
ἔννο ἔῃΠ]ῸΚ ἃυτὴ5 ΜΕ͵Ε ἃ5 ἢγΠ} ἃ5 βδίοπθ. Οἡ ἢΪβ τοβιβὶ 
θαοῖκ κἰοοά οὖξ ἃ ρονεγι! τσ5ο]6. τη Πρ ΠΡ ΘΟ 
68 6}} 5'ἷάε οὗ {πε Βο]]ονν οὗ ἢϊ5 ἤδβχ!θ]α πεοκ. 

(λανιαάθηιϊας 

Ιοοκ, 1 Ρερσ, οα. ΟΠπαυάθιβ ἴμ6 Αἰεὶς οΠϊοῦ, γι ΠῸ 
μά {πεῖν ἀστὴν ἀπά δὺ ἢΪἶβ σομητηδηά. 

Δεϊαηιριι5 

ΑΝ ἔποὰ ψου]Ἱάςι τρᾶγνεὶ Ἰοοκίηρ οη΄. Με]δμρα5: 
16 ὕοτα ἔπε Ποὶν βειηθίαπος οὗ ἃ ρτορἢεῖ, «πα νἱἢ 
γῖ5 516 πὸ ᾿ἰρ5 ἢῈ βεεπιδα ἴο "ὲ ὑγδαϊῃϊηρ ᾿Ἰῃΐθηβοὶν 
Ἤς αἰνίπε Ὀγεαΐῃ οὗ ἱπβρίγαϊίοη. 
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ΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

Πάνθοος ἣν Τρώων βουληφόρος, ἀλλ᾽ ἔτι δεινὴν 
οὔπω μῆτιν ἔπαυσε κατ᾽ ᾿Αργείων στρατιάων. 
δημογέρων δὲ νόνμα πολύπλοκον εἶχε Θυμοίτης 
ἀμφασίης πελάγεσσιν ἐελμένος" ἣ γὰρ ἐῴκει 
σκεπτομένῳ τινὰ μῆτιν ἔτι Τρώεσσιν ὑφαίνειν. 
Λάμπων δ᾽ ἀχνυμένῳ ἐναλίγκιος ἦεν ἰδέσθαι: 
οὐ γὰρ ἔτι φρεσὶν εἶχε κυλινδομένοιο κυδοιμοῦ 
τειρομένοις Τρώεσσι τεκεῖν παιήονα βουλήν. 
εἱστήκει Κλυτίος μὲν ἀμήχανος" εἶχε δὲ δοιὰς 
χεῖρας ὁμοπλεκέας, κρυφίης κήρυκας ἀνίης. 

“Χαῖρε φάος ῥήτρης Ἰσόκρατες, ὃ ὅττι σὺ χαλκῷ 
κόσμον ἄγεις" δοκέεις γὰρ ἐ ἐπί φρονα μήδεα φαίνειν, 
εἰ καὶ ἀφωνήτῳ σε πόνῳ χαλκεύσατο τέχνη. 

"ἔστενε δ᾽ ̓ Αμφιάρηος ἐ ἔχων πυριλαμπέα χαίτην 
στέμματι δαφναίῳφ' κρυφίην δ᾽ ἐλέλιζεν ἀνίην, 
εσπίζων, ὅτι πτᾶσι βοόκτιτος ἀνδράσι Θήβη 

ἀνδράσιν ᾿Αργείοισιν ὑπότροπον ἦμαρ ὀλέσσει. 

ἼΑγλαος εἱστήκει χρησμηγόρος, ὅντινα φασὶν 
ῇ - ΄ ’ 

μαντιπόλου γενετῆρα θεοφραδέος Ἰ]ολυείδου" 
εὐπετάλῳ δὲ κόμας ἐστεμμένος ἔπρεπε δάφνῃ. 

Εἶδον ἀκερσεκόμην “ἕκατον θεόν, εἶδον ἀοιδῆς 
κοίρανον, ἀδμήτοισι κεκασμένον ἄνθεσι χαίτην" 
εἶχε γὰρ ἀμφοτέροισι κόμης μεμερισμένον ὦμοις 
βόστρυχον αὐτοέλικτον' ἕλισσε δὲ μάντιν ὀπωπήν, 
οἷά τε μαντοσύνῃ μεροπήϊα πήματα λύων. 
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ΒΟΟΚῚΊ ΤΠ 

Ῥαπίλοιι, Τ᾿ ἀψηιοοίος, Γαρεροη, ἀπε (ἰψίις 

ΤΉΕΒΕ νγὰ5 ΡῬαπίμποιβ ἴῃς ΤΥο͵αη βεπαΐου ἢ πα δὰ 
ποῦ γεῖ οδθαβθα ἔτοπὶ τηθηδοίησ ἔἢδ βαΐεϊν οὔ {πε 
Οτγθοκβ. πα ΤἼνιηοοῖθβ {ΠῸ σου Π56]]ΟΥ ννὰβ πίη Κίπισ 
οἵ βοπηδ δἰαθογαΐε ρίαῃ, μ᾽ πρεά ἴῃ ἐπε 588 οὗ 5116 Ππο6. 
γουν Πα βεθηθα ἴοὸ θὲ γεὺ τηϑαϊζαξίησ' Βομγλα ἀθβῖρῃ 
ἴο περ ὑπ Γγοαηβ. [αροη ννὰβ ἰκὰ ὁὴε νεχϑᾶ; 
ἴον Ηὶβ τηϊπα δα πὸ τοῦτο ἐΠ6 ρον οῦ οὗ σἰνίηςσ Ὀἱτ ἢ 
ἴο Πα] πη σοι π56ὶ ἴο Κοαρ οὔ ἔγοιη 186 βογε- ΜΌΓΤΗ 
ΤΊ) Δ 5 Ἐπὲ τψᾶνε οὗ νγὰσ {Πα ννὰβ ἴο ον εν 6 ]τὰ ἔΠ 61}. 
ΟἸνεϊα5. βἴοοα αὖ ἃ ἰοββ, ἢΪ5 οἰαβρε παπᾶς. που] άϊην 
ἰάθη ἐγοι}]6. 

]δοογαίο5 

Ηλι, ἰβοογαΐθβ, ΠΠρηΐ οὔ ποίους ̓  ΕῸΓ που Δἄοτη- 
δϑὲ πΠ6 ὈΤΌΏ ΧΟ, βοΐ ἴο θ6 ταν θα] πη σ᾽ ΒΟ 6 νυῖβ 
ΘΟΌΠ5615 Ἔν πὶ ἐποιρὴ ποι τὸ υγοιρἢηῦ οἵ τπξα Ὀγα55. 

Ανιρλίαγαιιδ 

ἈΑμρητῖτάμαῦβ, ᾿ἶἰς ἤσθυν Παὶ οὐ ΠΕα ὑ ἢ ἸΔατΕ], 
νὰ 5. β' σἢ ἢ σ΄, τη Π5] πο ΟἹ ἃ β56οῦαῖ βουύγον, ἐογοβθοϑίηςν 
ἐπαὶ ὙΠεθοβ, Τοαπάθα νου ἰὰν ἔπε Πεϊξεσ, 5}.4]} 
06 πὸ ἀδθαῖ! οἵ ἔπ Αὐσὶν ες Πομηθ- οϊηΐϊηρ. 

ΑΙ σίαιι5 

ΤῊΝ Ρτορμεὶ Αρΐδιις ΠΆΑΡ ἔπονθ, ψηο, ὑπδν αν, 
νρὰς ἔπ6 ἐαῖπεν οὗ {πε ἱπ5Ρ ΓΘ 566 Γ Ροὶν ἴΔ45: δ νγὰϑβ 
ΟΤΟυΠΘα νυ τἢ ᾿δαῖν ἰδὰγε]. 

Αροϊίἰο 

ΤΉΕΝΕ 1 βὰν ἔῃ ἔλυ-9Ποοῖοα Ἱ ὈΠΒΠΟΥΝ Παΐγ, 
Ι 5ὰνν ἔπ Ἰοτὰ οὗ βοηρ, εἶα. Πδαά δἀουπθα νυ τἢ Ἰοοκς 
ἐμπαὺ Ὀ]οοιηθα ἰπ δ νον: ἴου ἃ παῖιγα!]!ν-Ου] 
ἔγεβ8. ἢ ησ Οἢ 640} 5ῃοιϊάεσ. Ηδς το]]οᾶ ἢϊς ΡΙῸ- 

Ρμδῖϊς ον ο5 ἃς ἢ ἢ νι εσα ἔγεοίηρ θη ἔγοσα. ἔγοι] 8 
ἢν ᾿νἷβ ΟΥ̓ ΘΌΪΔΥ ΡΟΥΟΥ. 
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ΘσΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

Τυμνὸς. δ᾽ ὀβριμόθυμος ἔην Τελαμώνιος Αἴας, 
μήπω πρῶτον ἴουλον ἔχων' ἐκέκαστο δὲ μορφῆς 
ἄνθεσι πατρῴης" πλοκάμους δ᾽ ἐσφίγγετο μίτρῃ' 
οὐ γὰρ ἔην τρυφάλειαν ἐ ἔχων, οὐκ ἔγχος ἑλίσσων, 
οὐ σάκος ἑπταβόειον ἐπωμαδόν, ἀλλὰ τοκῆος 
θαρσαλέην ἀνέφαινεν ἀγηνορίην Τελαμῶνος. 

Ἵστατο Σαρπηδών, Λυκίων πρόμος" ἠνορέῃ μὲν 
φρικτὸς ἐ ἔην' ἁπαλοῖς δὲ νεοτρεφέεσσιν ἰούλοις 
οἴνοπος ἄκρα χάρασσε γενειάδος" ἀμφὶ δὲ χαίταις 
εἶχε κόρυν' γυμνὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλ᾽ ἐνὶ “μορφῇ 

σπέρμα Διὸς σήμαινεν" ἀπ ̓ ἀμφοτέρης γὰρ ὀπωπῆς 
μαρμαρυγὴν ἀπέπεμπεν ἐλευθερίου γενετῆρος. 

Καὶ τρίτος εὐχαίτης τριποδηλάλος ἣεν᾿ Ἀπόλλων, 
καλὸς ἰδεῖν’ πλόκαμος γὰρ ἕλιξ ἐπιδέδρομεν ὥμοις 
ἀμφοτέροις" ἐρατὴ δὲ θεοῦ διεφαίνετο μορφή, 
χαλκῷ κόσμον ἄγουσα: θεὸς δ᾽ ἐτίταινεν ὀπωπήν, 
οἷά τε μαντιπόλοισιν ἐπὶ τριπόδεσσι δοκεύων. 

Καὶ τριτάτην θάμβησα πάλιν χρυσῆν ᾿Αφροδίτην 
φάρεϊ κόλπον ἔχουσαν ἐπίσκιον: ἀμφὶ δὲ μαζοῖς 
κεστὸς ἕλιξ κεχάλαστο, χάρις δ᾽ ἐνενήχετο κεστῷ. 

Αἰὐἰχμητὴς δ᾽ ἀνίουλος ἐλάμπετο δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
γυμνὸς ἐὼν σαγέων' ἐδόκευε μὲν ἔγχος ἑλίσσειν 
δεξι τερῇ; σκαιῇ δὲ σάκος χαλκεῖον ἀείρειν, 
σχήματι τεχνήεντι" μόθου δ᾽ ἀπέπεμπεν ἀπειλὴν 
θάρσεϊ τολμήεντι τεθηγμένος" αἱ γὰρ ὀπωπαὶ 
γνήσιον ἦθος ἔφαινον ἀρήϊον Αἰακιδάων. 

8ὃο 



ΒΟΟΚΊ Π 

47α: 
Ατα, πακοα νὰ. οἵου - ποασίθα Το]απηοηΐαη Α]άχ, 

Ῥοδγ [685 ἃ5 γεῦ, {πὸ θ]οοῖη οἵ ᾿νἷἰ5. παῖῖνε θϑαιπῦν ἃ]}]} 
ἢΐβ οὐπαιηθπη; ἢἷβ αὶ νὰ θοσπα ὉΠ ἃ ἀἸΔ 6, 
ἴου ἢ ποτα ποῖ πἰβ πο]πηθῦ, πα νυ 6] 46 πὸ βυνογα, ΠΟΥ 
γνὰβ ἢὶβ βανθη-ἢϊάε 5 1614 οὐ εἰς βῃοιίάουβ, θα Πα 
Ἔχε α {πῸ6 ἀδιιμὐ]655 νά ]οῦν οἵ Ὠἷ5. ἔα οὺ Τα] διηοη. 

ϑαγροάοη 

ΤΉΕΗΕ 5ἰοοά ϑαύρεάομ, πὸ [γοϊδη. ἰθδάθυ; 
ζουτῖ] 6 πὰ ἢ6 ἰπ ἢἰβ τηϊρηΐ ; Πἰβ οἢϊη νγὰ8. 1π81 
τυ κοα ἢ ἔεπάου ἄοννῃ αὖ π6 ροϊηΐ. Ονοὺ Πἰ5 
Πα ἢῈ νοῦ ἃ Ποὶπηεὺύ. Ηδ ννὰβ πάρ, Ραὺ ἢϊς 
θεδυΐν ἱπαϊοαϊεα πες ρατοπίαρσο οὗ Ζευβ, ἴου ἔτοτα ἢ 5 
ΘΥ65 5ῃοηα {πε6 Ἰρηϊ οἵ ἃ ποῦ ]ε εἴτα. 

Αροίϊο 

ΝΈΧΤ νγὰϑ5 ἃ ἐῃϊγὰ ΑΡΟΙ]ο, ἐπε ἔα - Παϊσ ρα ΞΡ ΑΚΟΥ ΠΌΤ 
Π|Ὲ ἐσ ροά, Βδααἐ ἢ] ἴο 566; ἴῸν Π5 σα ν]5 [6}} ονοὺ Ὀο }} 
ἢΐς ΞΒῃου] ἀ6γ5, ἀπα ἐΠ6 ἰόν οὶν θδαπὲν οἵ ἃ σοα νγὰβ τηδηϊ- 
ξοϑὲ ἴῃ τη, δά ογηϊηρ Π 6 ὈΓΟΠΖΘ ; ΗΒ Ἔν 85 γε Ἰηὐδηΐ, 
ἃ5 1 πε εσα σαζίηρ' ἔῸΠῚ 5 βθαῦ οἡ {Ππ6 τηδητίο ὑπροα. 

Αρλγοάιίο 

ΑΝ Πεῖα νγᾶβ ἃ {π|τὰ Αρῃγοάϊζα ἴο τπᾶῦνεὶ αὖ, ΠῸΥ 
θοβοπὶ ἀγαρεα : οὐ Ποὺ ὑγθαβὶς τοῖα ὑπὸ ὑνὶϑιθα 

᾿οαβίαβ, δπα ἴῃ Ὁ θϑαιτν 5υγ 81. 

“εὐ ος 

θινιΝῈ ΔΒ 165. ννὰβ. Ὀθαγ Ιε85. ἀπ ποῦ οἹοϊποα 
ἴπ ἀυτηοιγ, θὰ ἐῃς ὐεϊϑῦ Παὰ σίνεη πίπη {π6. σοβίαγα 
οἵ Ὀγαπαϊβ ϊησ ἃ Βρθὰῦ ἴῃ Πὶβ τἱσῃῦ Πᾶπα ἂμ οὗ 
Βοϊαϊηρ ἃ 5816 14 ἴῃ ἷ5. Ἰεῖθ. ΨΥ Πποϊτθα θγ ἀδνίην 
οουτασα ἢ6 βϑοπιθα ἴο θὲ βοαξζουίηρ ὑπὸ ἐπυδαϊθηϊηρ 
ΟΪουα οἵ Ῥαξε]ς, ον Πἰβ ογὸ 8 5ῆοπ νυ Π6 σϑηπῖηα 
Ἰισιξ οὗ ἃ βοὴ οἵ Αβᾶςιβ. 

δὲ 
ΜΟΙ». 1. 9 



ΟσΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

Ἢν δὲ καὶ Ἑρμείας χρυσόρραπις" ἱστάμενος δὲ 
δεξιτερῇ πτερόεντος ἀνείρυε “δεσμὰ πεδίλου, 
εἰς ὁδὸν ἀΐξαι λελιημένος:" εἶχε. γὰρ ἤδη 
δεξιὸν ὀκλάξοντα θοὸν πόδα, τῷ ἔπι λαιὴν 
χεῖρα ταθεὶς ἀνέπεμπεν ἐς αἰθέρα κύκλον ὀπωπῆς, 
οἷά τε πατρὸς ἄνακτος ἐπιτρωπῶντος ἀκούων. 

Καὶ νοερῆς ἄφθεγκτα Λατινίδος ὁ ὄργια Μούσης 
ἅξετο παπταίνων ᾿Απολήϊος, ὅ ὅντινα μύστην 
Αὐσονὶς ἀρρήτου σοφίης ἐθρέψατο Σειρήν. 

Φοίβου δ᾽ οὐρεσίφοιτος ὁμόγνιος ἵστατο κούρη 
᾿Ἄρτεμις, ἀλλ᾽ οὐ τόξον ἑκηβόλον, οὐδὲ φαρέτρην 
ἰοδόκην ἀνέχουσα κατωμαδόν' ἣν δ᾽ ἐπὶ γούνων 
παρθένιον λεγνωτὸν ἀναζωσθεῖσα χιτῶνα, 
καὶ τριχὸς ἀκρήδεμνον ἀνιεμένη. πλόκον αὔραις. 

Ἔμφρονα χαλκὸν' Ὅμηρος ἐδείκνυεν, οὔτε μενοινῆς 
ἄμμορον, οὔτε νόου κεχρημένον, ἀλλ᾽ ἄρα μούνης 
φωνῆς ἀμβροσίης, ἀνέφαινε δὲ θυιάδα τέχνην. 
ἦ καὶ χαλκὸν ἔχευσεν ὁμῆ θεὸς εἴδεϊ μορφῆς" 
οὐ γὰρ ἐγὼ κατὰ θυμὸν ὁ ὀΐομαι ὅττι μιν ἀνὴρ 
ἐργοπόνος χάλκευσε παρ᾽ ἐσχαρεῶνι θαάσσων, 
ἀλλ᾽ αὐτὴ πολύμητις ἀνέπλασε χερσὶν ᾿Αθήνη 
εἶδος ἐπισταμένη τόπερ ς ὥκεεν: ἐν γὰρ .Ομήρῳ 
αὐτὴ ναιετάουσα σοφὴν ἐφθέγγετο μολπήν. 
σύννομος ᾿Απόλλωνι πατὴρ ἐμός, ἰσόθεος φὼς 
ἵστατο θεῖος Ὅμηρος: ἔϊκτο μὲν ἀνδρὶ νοῆσαι 
γηραλέῳ: τὸ δὲ γῆρας ἔην γλυκύ: τοῦτο γὰρ αὐτῷ 

δὃ2 



ΒΟΟΚ 1 

Περηὶο 5 

ΤΉΕΠΕ, ἴοο, ννὰβ Ηθυτηθ5 νν ἢ Πὶς τοῦ οὗ σοϊά. Ηδ 
ννὰ8 βίδηαίησ, θὰ νγὰβ ὑγίηρ νἱὉἢ} [115 τἱσηῦ Παηα 
ἀπ6 ἰδοο οἵ ἢ. ννἱηροα 5006, δᾶρδυ ἴο βἴαγε οὴ ἢΐξς 
νὰν. Ηἰξ τἱρὴῦ Ἰορ ννὰβ αἰγθααν θ6ηΐ, Ἤὀνϑὺ Ὁ ννὰϑ 
οχίεπαθα ἢἷς ᾿ος πάπα ἀπα ἢΪ5 ἴθ ννὰβ πριιγπδα ἴο 
ἐπα βκν, ἃ5 1 ἢ ψψεσα ᾿ἰοτθηίηρ ἴο {6 οὐἤονβ οὗ Π}15 
[αὐ Π6υ.1 

Αρμίοϊις 

Αρυμειῦβ νγὰ8 βϑαΐθα ὁοηϑἀθυηρ πΠ6 αηπἰιοτοά 
βϑογεῖς οὔ {πῸ [αὐ Ἰηἰθ]] οι] Μ56. Ηΐ ἐπα 
[τᾺ]Π|Πδὲηῃ Βα. ΠΟΙΞΠη6α, 4 ἀἄενοῖθα οὗ ἱπρῆλθ]6 
γνἸΒΌΤη. 

«ἀγἱοηιὶδ 

ΤΉΕΠΕ 5ἰοοα πιαϊάθη Αὐξουηΐβ, {Π6 ἰδίου οὐ ΡΠοΌ 5, 
ψ 0 Ππαυπΐεῖἢ ἐπα τηοιπίαϊηϑ : Ρὰδ 5.16 σδυγθα ΠῸ 
θονν, ΠῸ 4υΐνοῦ οἡ ΠΟΙ ὕᾶοὶς. 56 Πδὰ κοἱγῇ ἀρ ἴο 
ἢν ηθθ5 ΠΟΥ πιαϊάεη ἔππῖς νυ ἢ 15 τ] ἢ θονάεδν, ἀπά 
Ποὺ ππϑποοά δα ἢαὶν Ποιξοα Ἰοοβα ἴῃ ἀπ νυἱπηά. 

ΕΟ ΩΣ 

Ηομεν᾿ 5 βἔαξαα βεοιηθα αἰΐνο, ποῦ ἰδοκίησ ὑπουρηΐ 
πα ᾿πξο]] θοῦ, θὰαὉ οαἱν Ὁ νου] βθθλ ἢΐβ ΔΙ ΓΟΚ1Ὰ] 

 νοΐοσα ; {π6 ροδίϊο ἔλθη ΣῪ τννὰβ ταν θα] δα ἴῃ μη. Δ ου]ν 
ΒΟΠ16 Ρ»ὋΑα οαϑῦ {πΠ6 ὈγΓΟΠΖῈ ἀ πα νυγοιρῦ {Π|18 ρου γαῖ ; 
ἴου 1 ἀο ποὺ ὑεϊΐενε {ἰναΐ δὴν τπὰῃ βεαξθα ᾿γ {πε ἔουρο 
γγὰ5 15 βυτἢ, θὰὺ ὑμαῦ νῖθα Αἴμεπα Που56 1 νυγουρἢΐ 
ἰὸ ἢ ΠΕ Παπάβ, Κπονίηρσ ὑπὸ ἔουὰ ἡ ῃ]ο ἢ 5116 
ΠΟΘ. ἱπῃαθιϊοα ; [ῸΓ 5η6 ἢευβοὶ ἄννεὶὸ ἴῃ ΗοΙΠΟΥ 
ἃπα υἰξζετεα ἢὶθ 5Κ|Π16ὰ βοὴν. ΤΠῸ οομηραπίοη οὗ 
ἌΡΟΙΪΟ, τὰν [απ ον, {Π6 σοῦ κα θεῖπρ, αἰνίηθ ΗοΙΠΟΥ 
αἴοοα ἔποτε ἴῃ ἢ 6 5θι θ]απος οὗ ἀπ οΪα πδῃ, νὰ ἢΪ5 
οἷά ἂρ νὰβ δυνεοῖ, πα 5Π6 4 τοῦθ σγᾶσθ ὍὯΠπ ἢ. 

1 θο Βοίηδοι, Πόρεγίοῖγε, 1. Ὁ. 157,1, π. 8. 
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ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

πλειοτέρην ἔσταξε χάριν' κεκέραστο δὲ κόσμῳ 
αἰδοίῳ τε φίλῳ τε"- σέβας δ᾽ ἀπελάμπετο μορφῆς. 
αὐχένι μὲν κύπτοντι γέρων ἐπεσύρετο βότρυς. 
χαίτης, εἰσοπίσω πεφορημένος, ἀμφὶ δ᾽ ἀκουὰς 
πλαζόμενος κεχάλαστο" κάτω ᾿ εὐρύνετο πώγων 
ἀμφιταθείς, μαλακὸς δὲ καὶ εὔτροχος" οὐδὲ γὰρ ἦεν 
ὀξυτενής, ἀλλ᾽ εὐρὺς ἐπέπτατο, κάλλος ὑφαίνων 
στήθεϊ γυμνωθέντι καὶ ἱμερόεντι προσώπῳ. 
γυμνὸν δ᾽ εἶχε μέτωπον, ἐπ᾿ ἀπλοκάμῳ δὲ μετώπῳ 
ἧστο σαοφροσύνη κουροτρόφος" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ ̓ ὀφρῦς 
ἀμφοτέρας προβλῆτας ἐ ἐὕσκοπος ἔπλασε τέχνη, 
οὔτι μάτην: φαέων γὰρ ἐρημάδες ἦσαν ὀπωπαί. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἣν ἀλαῷ ἐναλίγκιος ἀνδρὶ νοῆσαι" 
ἕξετο γὰρ κενεοῖς χάρις ὄμμασιν' ὡς δὲ δοκεύω, 
τέχνη τοῦτο τέλεσσεν, ὅπως πάντεσσι φανείη 
φέγγος. ὑπὸ κραδίην σοφίης ἄσβεστον ἀ ἀείρων. 
δοιαὶ μὲν ποτὶ βαιὸν ἐκοιλαίνοντο παρειαΐ, 
γήραϊ ῥικνήεντι κατάσχετοι" ἀλλ᾽ ἐνὶ κείναις 

᾿ αὐτογενής, Χαρίτεσσι συνέστιος, ἵζανεν Αἰδώς" 
Πιερικὴ δὲ μέλισσα περὶ στόμα θεῖον ἀλᾶτο, 
κηρίον ὠδίνουσα μελισταγές. ἀμφοτέρας δὲ 
χεῖρας ἐπ᾽ ἀχλήλαισι, τιθεὶς ἐπερείδετο ῥάβδῳ, 
οἷά περ ἐν ζωοῖσιν" ἑὴν δ᾽ ἔκλινεν ἀκουὴν 
δεξιτερήν, δόκεεν δὲ καὶ ᾿Απόλλωνος ἀκούειν, 
ἢ καὶ Πιερίδων τινὸς ἐγγύθεν. ἐν δ᾽ ἄρα θυμῷ 
σκεπτομένῳ μὲν ἔϊκτο, νόος δέ οἱ ἔνθα καὶ ἔνθα 
ἐξ ἀδύτων πεφόρητο πολυστρέπτοιο μενοινῆς, 
Πιερικῆς Σειρῆνος ἀρήϊον ἔργον ὑφαίνων. 

Καὶ Σύριος σελάγιξε σαοφροσύνῃ Φερεκύδης 
ἱστάμενδς" σοφίης δὲ θεουδέα κέντρα νομεύων, 
οὐρανὸν ἐσκοπίαζε, μετάρσιον ὄμμα τιταίνων. 
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ΒΟΟΚΊΠΙ 

Ης νγαὰβ δπάιθα ἢ ἃ τενευ πα ἀπα Κὶπα δανίην, 
ἃ ΠΕ πη] δὲν 5ἤοπα ἔτ} ἔγομ ἢἶ5 ἴοση. Ηἱἰ5 οἱπιϑῖου- 
ἴπ σ᾽ στον Παῖν, ἰοββθα ὕδοκκ, γαῖ] θα ονοὺ ἢἰβ θοπῦ πεοκ, 

Δα νὰ που Ιοοβα ἁρουὺὶ [15 Θαγ5, ἀπ Π 6 ΟΥῈ ἃ Ὀτοδά 

θεάν, βοΐδ ἀπα στουπαᾶ ; [ῸΓ ἰδ νγὰβ ποῖ ροϊηϊεα, Ρυΐ 
Βυπρ ἄονιι ἰπ Αἰ] 115 Ὀγθδαάτῃ, νδανίπρ ἃΠ ΟΥ̓ΠδΙηδηΐ 
ἴου Ηἰβ πακεα θοβοιὴ δηα ἢΠἰβ ἸΙόονθαῦ]ε ἕαοθ. Ηἰδς ἔοτο- 
Πδδα ννὰβ θᾶγθ, ἀπα οἱ ἰὐ βϑαὺ ΓΟ ρούάποθ, ἔῃ 6 ΠῸγ86 
οἵ Ὑουῦθῃ. ΤΠῈ ἀἰβοθγηΐπρ αὐεϊδῦ ΠΔ 6] τπδής ἢΪ5 Ἔγο- 
Ὀτουνβ Ῥγοιηϊηθηΐ, πα ποῦ νυν Πουῦῦ Ὑθάβο, [ῸΣ 15 

ΕΥ̓́65 ΜΈ 6 5. 1655. Ὑ εὖ ἴο ἸΙοοκ αὖ ἢ ννὰβ ποῦ {{κ6 
ἃ ὈΠΠΠ τηδῃ ; [ῸΓ συᾶσα ἄννοὶῦ ἴῃ ἢ δ Ρ ΤΥ δγ68. 
ΑΚ 1 {πἴπκ, ἐπε αὐυϊϑῦ τηδάδ ἢἶη}) 50, ὑΠπαῦ 1 τηϊσ]ῦ "6 
εν! δπξ ἕο 411 ἐμπαῦ ἢ6 θογα ὑπ ᾿πο χη ρ 1504 "6 Πσ ἢ 
οἵ νυῖβάοτιῃ ἴῃ Πἰβ ποαγῖ. Ηἰ5 ὕννο οἤδεϊκβ να ῖα βοπγο- 
νυ δὶ {ἈΠῈ πὶ 'π οὐἱηρ ἴο ὅΠ6 δοίϊοη οἵ ψυϊηκ]ησ 6]α, 
Βαδ οἡ ὑπειὰ βαὺ ἱππαίε Μοαδβίυ, 6 ἔθεον οἵ ἐπε 
Οτδοοϑ, απ ἃ Ρίθυαη 6 6 ψψναηαογϑα τουπα ἢϊ5 αἰνπα 

του ἢ, Ργοάιοίησ ἃ ατρρίηρ Ποπου-οοΡ. ἢ 
θοΐῃ ἷἰ5 παπᾶς πα τϑϑοίεα οἱ ἃ ἰδῇ, ὄνεὴ 85 ψ θη 

Αἰΐνο, δᾶ μα Ὀεηΐ πὶ τἱσῃϊ δῦ ἴο ]ἰϑἴδθη, 
ΒΘΘΙΠΘΩ͂, ἴο ΑΡΟΙΪΟ οὐ οπα οἵ ὑπΠ6Ὸ Μιυβεβ Πατὰ Ὀγ. 
Ης Ἰοοκεά {κὰ οπε ἴἰπ ἐπουρ]ῦ, Πὶ5. τηϊπα οδυτϊθα 
ΒΙΠΕΥ πᾶ ἐπίςμον ἔγοια {ΠῸ6 βαποϊιδιυ οὗ οοπέεμ- 
Ρ]αϊίοη, ἃ. ἢ6 ψονα βοῖὴθ τηδγὶϊα] ἰὰν οἵ ἰῃς Ρίεγίαῃ 
5ίγθη. 

Ῥλογθοηος 

ῬΗΕΒΕΟΥΡΕΒ οὗ ὅσα βἰοοα ὕπϑγα γοϑρ] πα θηῦ "ἢ 
ΠοΙ]π655. Ρ]γίηρσ ἴῃ6 ΠΟΙῪ σοιηράβ5685 οὗ υνίβάοιη, ᾿6 
νγὰβ ρα χίηρσ αὖ {Π6 ἤδάνβῃβ, μὶβ αγ88 ὕυγπεα ἀρυναγα8. 

85 



ΟσΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

Καὶ σοφὸς Ἡράκλειτος ἔην, θεοείκελος ἀνήρ, 
ἔνθεον ἀρχαίης ᾿Εφέσου κλέος, ὅς ποτε μοῦνος 
Ε , »“ 9 , », Ψ 

ἀνδρομέης ἔκλαιεν ἀνάλκιδος ἔργα γενέθλης. 

Καὶ τύπος ἁβρὸς ἔλαμπεν ἀριστονόοιο Κρατίνου, 
ὅς ποτε δημοβόροισι πολισσούχοισιν Ἰώνων 
θυμοδακεῖς ἐθόωσεν ἀκοντιστῆρας ἰάμβους, 
κῶμον ἀεξήσας, φιλοπαίγμονος ἔργον ἀοιδῆς. 

Εἱστήκει δὲ Μένανδρος, ὃς εὐπύργοισιν ᾿Αθήναις 
ὁπλοτέρου κώμοιο σελασφόρος ἐ ἔπρεπεν ἀστήρ' 
πολλάων γὰρ ἔρωτας ἀνέπλασε παρθενικάων, 
καὶ Χαρίτων θεράποντας ἐ ἐγείνατο παῖδας ἰάμβους, 
ἅρπαγας οἰστρήεντ τας ἀεδνώτοιο κορείης, 
μίξας σεμνὸν ἔρωτι μελίφρονος ἄνθος ἀοιδῆς. 

᾿Αμῴ "τρύων δ᾽ ἤστραπτεν, ἀπειρογάμῳ τρίχα δάφν 
στεψάμενος" πᾶσιν μὲν ἐὕὔσκοπος εἴδετο μάντις" 
ἀλλ᾽ οὐ μάντις ἔην" Ταφίης δ᾽ ἐπὶ σήματι νίκης 
στέμμα πολυστρέπτοισιν ἐπάρμενον εἶχεν ἐθείραις, 
᾿Αλαμήνης μενέχαρμος ἀριστοτόκου παρακοίτης. 

Θουκυδίδης δ᾽ ἐλέλιξεν ἑὸν νόον" ἦν δὲ νοῆσαι 
οἷά περ ἱστορίης δημηγόρον ἦθος ὑφαίνων' 
δεξιτερὴν γὰρ ἀνέσχε μετάρσιον, ὡς πρὶν ἀείδων 
Σπάρτης πικρὸν ἼΑρηα καὶ αὐτῶν Κεκροπιδάων, 
“Ελλάδος ἀ τα μὲν ται πολυθρέπτοιο τιθήνης. 
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ΒΟΟΚΊΙΙ 

Ποναοίϊι 

Ἄν Ηθυδο τα. {πΠῸ βαρσο ννὰ5 ἔπογθ, ἃ σοά-ΠΚα 
τηᾶπ, ὑΠ6 ἰηβρίγοα σ]οῦν οἵ δποίθπῦρ Ἐρἢθβιιβ, ν ΠῸ 
ὁΠ66 αἴοπε ννδρὺ ἔου {πὸ νοῦ κ5 οὗ ννϑαὶς μυμηδηϊίν. 

(γαίδειι 

Ανρ ἔπεσα 5ῆοπθ ἔπῸ ἀε]ϊοαῖθ ἔστη οὗ σἱξιοα 
Ογαξίπιβ, γη0 ὁποθ θαυ Ρο πο ὑπὸ ἱ πρ 5Πα5. οὗ 
Πϊβ Ἰδτ θ᾽ ο5. ἀσαϊποῦ ὑπ ΑΥΠοπΐαπη ΡΟ Εἰς] Ἰθδάευϑ, 
ἀεδνοιγοῖβ οἵ {πὸ Ρθορίθ. Ηδε Ρὑιουρῆηδ βρυσμ}ν 
σομηοάν ἴο φογϑαΐου ρου θοιοη. 

Μοπαπαοῦ 

ΤΉΕΠΕ βδἰοοῦ Μεπαπαᾶθυ, αὖ ξαϊγ-τοννεσθα Αἰ θη5, 
ἀπὸ θυ σ ιν σἴαν οὗ {πΠῸ Ἰαΐευ σουηθαν. Μίάδην Ιονεβ5 οὗ 
νἱγοη5 61ἃ Πα ἱηνεπῖ, ἀπ ργοάποθα Ἰάτηθῖος νυ ῖο ἢ 
Ὑγ6͵Ὲ βουνδηΐβ οἵ {πης ατδοθβ, δηα αγίοιιβ τὰν ϑῃουα οὗ 
ππυνε 64 τη θη Ποοάϑ, μϊχίηνσ ἃ5 ἢ6 οἷα ψ ἢ Ἰονα 
ἴΠ 6 στάνει ἤοννευ οἵ ΠΪἰ5 πΠοπεγεά βοηρ. 

Απιρλμιίγψοη 

ἈΜΡΗΙΤΕΥΟΝ ρο] ογεα ποτα, ἢΪ5. Πα’ σον μα ἢ 
νἱγρῖηα] ἰαπτ 6]. [Ι͂ἢ }1] ἢε Ἰοοκεα {πκὸ ἃ οἰθαυῦ-ββοίηρ 
Ριορμεῦ; γεῦ ΠῈ νγὰβ πὸ ριορπαῖ, θὰ Ρείπηρ {6 
τηδγ δῖα] σροῦβα οἵ ΑἸοθηθπᾶ, τποΐμου οἵ ἃ στοαῦ β0η, ἢ 6 
Βα βεῦ π86 οὐὔονη οἡ ἢΐβ ρ᾽θαΐεα ἔγαββαβ ἴο 5 
ἢΐβ νἱοΐουυ ονδῦ {πε Τρ] Δ η5. 

ΤΠἠιομαάϊος 

ΤΗΟΥΡΙΡΕΒ ψγὰβ Ψ]Θ]αϊηρ Πα. Ἰηξο]] θοῦ, υνεανίην, 
ἃ5 ἰδ βεειηδά, οπα οὗ {πθ6 βρεϑοῆθβ οἵ ἢὶβ Ὠίβίουγνυ. 
Ηἰς τῖρῃῦ μαμὰ νὰβ γαϊβθα ἴο εἰσηϊν ὑπαὶ ΠῈ πος 
βδησ πε ὈΓοΥ βἴσισ οὶ οὗ ϑραντία ἀπα Αἰποπβ, ἐπαΐ 
ουὐΐ ἀοννῃ 50 την οὗ {Πς 50η5 οἵ ροραΐοιι5 ἄτεεοα. 
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ΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

Οὐδ᾽ “Αλικαρνησοῦ με παρέδραμε θέσπις ἀηδών 
Ἡρόδοτος πολύϊδρις, ὃ ὃς ὠγυγίων. κλέα φωτῶν, 
ὅσσα περ ἠπείρων δυὰς ἤγαγεν, ὅσσα περ αἰὼν 
ἔδρακεν ἑρπύζων, ἐνάταις ἀνεθήκατο Μούσαις, 
μίξας εὐεπίῃησιν ᾿Ιωνίδος ἄνθεα φωνῆς. 

Θήβης δ᾽ ᾿Ωγυγίης ᾿Ἑλικώνιος ἵστατο κύκνος, 
Πίνδαρος ἱμερόφωνος, ὃν ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
ἔτρεφε Βοιωτοῖο παρὰ σκοπιὴν “Ἑλικῶνος, 
καὶ μέλος ἁρμονίης ἐδιδάξατο" τικτομένου γὰρ 
ἑζόμεναι λυιγυροῖσιν ἐπὶ στομάτεσσι μέλισσαι 
κηρὸν ἀνεπλάσσαντο, σοφῆς ἐπιμάρτυρα μολπῆς. 

Ξεινοφόων δ᾽ ἤστραπτε, φεράσπιδος ἀστὸς ᾿Αθήνη 
ὃς πρὶν ᾿Αχαιμενίδαο μένος Κύροιο λιγαίνων, 
εἵπετο φωνήεντι ἸΠλατωνίδος ἤθεὶ Μούσης, 
ἱστορίης φιλάεθλον ἀριστώδινος ὀπώρην 
συγκεράσας ῥαθάμιγξι φιλαγρύπνοιο μελίσσης. 

Ἵστατο δ᾽ ᾿Αλκμάων κεκλημένος οὔνομα "μάντις" 
ἀλλ᾽ οὐ μάντις ἔην ὁ βοώμενος, οὐδ᾽ ἐπὶ χαίτης 
δάφν; ης εἶχε κόρυμβον' ἐγὼ δ᾽ ᾿Αλκμᾶνα δοκεύω, 
ὃς πρὶν ἐὐδφθόγγοιο λύρης ἠσκήσατο τέχνην, 
Δώριον εὐκελάδοισι μέλος χορδῇσιν ὑφαίνων. 

Καὶ πρόμος εὐκαμάτων Πομπήϊος Αὐσονιήων, 
φαιδρὸν ἰσαυροφόνων κειμήλιον ἠνορεάων, 
στειβομένας ὑπὸ ποσσὶν ᾿Ισαυρίδας εἶχε μαχαίρας, 
δὸ 



ΒΟΟΚ ἢ 

Ηδγοάοίις 

Νοι αἰά 1 [Δ] ἴο ποίΐος. ὑπΠῸ ἀϊνίπθ πὶρ τη σα] 
οἵ Ηδ]ϊοασπάβϑιϑ, ᾿Ἰδασηθα ΗἩδγοάοῖΐιβ, πὸ ἀεαϊοσαϊεα 
ἴο ἐπε πῖπα Μίιιβεβ, ἱπ θυτηϊ ρ]ησ ἴῃ [15 ΘΟ 6 Π 66 
ἐπ ἤοννευβ οἵ Ιοηΐοὸ βρθθοῦ, 411} {πΠῸ Ἔχρ]οῖΐς οἵ ππθη 
οἵ οἱ ἐπαὺ ὕννο οοπιϊποπῖβ ργοάποαά, 4}} ὑπαῦ οὐδερίηρ 
ΤίτηΘ νυ πο ϑβοα. 

Ρριαάανῦν 

ΤΉΕΕΕ 5ἰοοῦ πε Ηο]Ἰσοπίδη συν οἵ ἀηοϊθηῦ 6065, 
βυνεεϊ-νοϊοοα Ριπάαν, ῃομη 51|]|νευ-θοννεα Αρο]]ο 
ππγξαγοα Ὀγ ὑπ6 Ρβὰκ οἵ Βοβροίζη Ἠε]ϊοοπ, ἃπὰ 
ἔδαρς ὨΪπὶ τητος; ῸΓ δὖ πὶ Ὀϊτΐῃ θ6Ὲ5. βου θα 
Οἢ 5. τηϑ]οαΐοιβ τὰ, ἅπα τὰ θ ἃ Ποπου-οο Ὁ 
[αβει νη ἴο ἢ15 5Κ1}} ἴῃ βοην. 

Χοπορλοη. 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ 5ἰοοα ἔπογα βῃϊηίησ Ὀγοη δ, {Π6 οἰ ἰΖθη 
οἵ Αἴῆοπμα ψγῆο νι θ]ας {πΠῸ 5816 14, 6 ὑΠῸ ποθ ΡΙο- 
οἰαϊτηΐησ ὑπΠ6 τηϊσῃῦ οἵ ὔΟγτιβ πΠ6 ΑοΠδοιηβηῖϊά, 
ΟΠ] ον εα {Π6 ΒοΠουοι5 σϑηΐπβ οὗ Ρ]αἴο᾽ 5. Μιι56, τηϊχίην 
ἘΠΕ ἔτ τίσ ἢ ἴῃ Ἔχρ]οἱἐβ οἵ Ηἰβίογυ, τποῦμοὺ οὗ ποὈ}]6 
ἀεεάς, τὰ τΠςῸ ἀγορ5 οὗ {πΠ6 ἰηάἀιικίνγϊοιβ θ66. 

Αἰοηιασοη, ΟΥ̓Δ ἰογπαπ 

ΤΉΕΠΕ βἰοοα ομα πᾶπηθα ΑἸοηαθοπ ὑπ6 ῥγορμεῦ; 
θὰαῖ Πα νγὰβ ποὺ ἔπε ἔδμηοιιβ ργορμεῖ, ΠΟΥ ψοῦα {ῃς6 
Ἰαὰγ 6] θδυσ 65 Οἡ ἰβ Ὦδίν. 1 οσοπ]δοΐατα ἢ6 ννὰβ ΑἸοιηδη, 
γγῃο (οὐ θαυ ργδοι θα {Π6 Ἰγγὶς τὸ, νγθανίηρ ἃ Ἰλουῖς 
50Πρ᾽ ΟΥ 5 5βυγεοῖ-τοπ θα βἰσίησϑ. 

Ῥοριρδῃ 

Ῥομρευ, {6 Ἰοδάθ. οὔ {ῃῆς ϑσοθϑϑίῃ! ΠΟΥ Δη5 
ἴῃ ὑπεὶγ σαπηραῖρηι ἀσαϊηϑὺ {Π6 ᾿βϑυτδη5, νγὰ5 ὑγοδαὶηρ 
ἀπᾶον ἔοοῦ ἰῃς βαυγίδῃ βυγουβ, δἰ σηϊγίπηρ Παΐ Πα 
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σημαίνων ὅτι δοῦλον ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα Ταύρου 
εἴρυσεν, ἀρρήκτῳ ́ πεπεδημένον ἅμματι Νίκης. 
κεῖνος ἀνήρ, ὃ ὃς πᾶσιν ἔην φάος, ὃς βασιλῆος 
ἠγαθέην ἐφύτευσεν ᾿Αναστασίοιο γενέθλην. 
τοῦτο δὲ πᾶσιν ἔδειξεν ἐ ἐμὸς σκηπτοῦχος ἀμύμων, 
δῃώσας σακέεσσιν ᾿Ισαυρίδος ἔθνεα γαίης. 

Ἵστατο δ᾽ ἄλλος Ὅμηρος, ὃν οὐ πρόμον εὐεπιάων 
θέσκελον υἷα Μέλητος ἐὐρρείοντος ὀΐω, 
ἀλλ᾽ ὃν Θρηϊκίῃσι παρ᾽ ἠόσι γείνατο μήτηρ 
Μοιρὼ κυδαλίμη Βυζαντιάς, ἣν ἔτι παιδνὴν 
ἔτρεφον εὐεπίης ἡρωΐδος ἴδμονα Μοῦσαι: 
κεῖνος γὰρ τραγικῆς πινυτὴν ἠσκήσατο τέχνην, 
κοσμήσας ἐπέεσσιν ἑὴν Βυζαντίδα πάτρην. 

Καὶ φίλος Αὐσονίοισι λιγύθροος ἔπρεπε κύκνος 
πνείων εὐεπίης Βεργίλλιος, ὅν ποτε Ῥώμης 
Θυμβριὰς ἄλλον Ὅμηρον ἀνέτρεφε πάτριος ᾿Η χώ. 
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ΒΟΟΚΊΠἢΙ͂ 

πα προβοα ὁπ ἐῃ6 πρὸκ οἵ Ταῦνις {πΠῸ γόκε οἵ 
Ὀοπάαρσο, «πὰ θουπα ἰδ ἢ {ΠῸ οἴγοπς οΠαΐης οὗ 
νἱοΐοσνυ. ΕΗδ ννὰβ {Π6 τηδη νν}0 νγὰβ ἃ ΠΠρηΐ ἴο 4}}] δπὰ 
ἔπε ἕαῖ πον οὔ {πὸ ποῦ] τὰοο οὔ Πς προτοῦ Απαβίαβίαβ. 
ΤῊ 5. τὴν Θχοο]οηΐ ΕἸΡΟΙΟΥ 5πονεα ἴο 41], Πἰτηβε]ῦ 
γα Πα 5} πρ Ὀγ Πΐ5 ἀυτη5 {π6 ἱπΠ Δ] τα πῖ5 οὗ [βϑυσίδ. ἢ 
΄ 

ΗοηιοΥ 

Α ΞΕΓΟΝ ΗομΟΥ 5ἰοοῦ {ποῖθ, ποὺ 1 {πῖπκ {πὲ 
Ρυΐπος οἵ ερὶς βοηρ, ὑπ6 αἰνίπε βοὴ οἵ ἔδὶν-ον την 
Μεῖε5, θὰϊ μα Πὸ Ὀγ {Π6 5ῃογε οἵ ΤἬγαοε ννὰβ πε 
50η οὗ {π6 ἔδμπηοιιβ βΒυζΖαηίίης Μίοοτο, πον Ποιὰ ἐπε 
Μιβ65 πυγξιγεα ἀπαὰ τηλ 8 5ΚΙΠ1] νΠ1]6 γεῖ ἃ μὰ 
ἴπ Πουοῖο γεσβα. ΕΗ Πίνηβ6}Ὲ ργαουβεα ὑπΠ6 ταρὶο γί, 
Δαογπΐης Ὀγ 8 ναυβ65 ἢϊβ οἷν Βυζαῃί μη. 

Γιγριὶ 

ΑΝ Πα 5ἰοοά ἔουίῃ----ἰ 6. ο] αυ- νοϊοεα συγδη ἀθαῦ ἴο 
πε [ΓΑ] ᾶπ|5, ὙἸΓΡῚ] Ὀγθαϊῃϊησ δἸοααθ ποθ, νγῃοπὶ ἢΪ5 
παῖϊνε ἔσμο οὗ ΤΕΥ πουνβηθα ἴο Ὀ6 δηούμον 
ἩμΠΔΕΥ. 

1 00 Παᾷ ὈΘΘῊ ξοΥΓΠΊΘΥΥ ΟΥ̓ΘΓΟΟΠῚΘ ὈΥ ΡΟΙΏΡΘΥ. 





ΒΟΟΚΊΗΙ 

ΤΗΒ ΟΥ̓ΖΙΟΕΕΝΕ ΕΡΙΟΘΒΑΜΒ 

ἨΞΕΒΕῈ νγὸ πᾶν {πῃ οοῃύθιηρουαΓῪ ᾿ΠΒΟΥΙ "6 νΘΓΒΘΒ Οἡ ἃ 
τηοηπτηθηῦ αὖ Ογζίοιιβ ογθούθα Ὀγ {πὸ Ὀγούμουβ Αὐΐα!πβ πα 
Ἑπατηθη65 ὕο {Π|6 ΤΠΘΠΊΟΤῪ οὗ ὑΠ6 1} τλοῦμον ΡΟ] ]ΟΠἾβ, ὕο ἡγ ΠΟ ΠῚ 
πον ἅτ πονα ἴο αν Ὀδθθη ἄθθρὶν ἀδθνοίθα. Τ]ι γϑ]]οῖβ 
τοργβθηϊθα ΘΧϑ 0165 οὗ ἢ]18] ἀθνούϊοῃ ἴῃ την 08] Ὠϊἰβύογνυ. 



ἱ δ 

ἘΠΙΡΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝ ΚΥΖΙΚΟ 

Ἔν τῷ Κυζίκῳ εἰς τὸν ναὸν ᾿Απολλωνίδος, τῆς μητρὸς ᾿Αττάλου 
καὶ Εὐμένους, Ἐπιγράμματα, ἃ εἰς τὰ στυλοπινάκια ἐγέγραπτο, 

περιέχοντα ἀναγλύφους ἱστορίας, ὡς ὑποτέτακται. 

1 3. " , Ν ’ ᾽ 5 Ν 9 ᾿Ξ .--Εἰς Διόνυσον, Σεμέλην τὴν μητέρα εἰς οὐρανὸν ἀνά- 
γοντα, προηγουμένου ἙἭ ρμοῦ, Σατύρων δὲ καὶ Σιληνῶν 
μετὰ λαμπάδων προπεμπόντων αὐτούς. 

Τάνδε Διὸς δμαθεῖσαν ἐν ὠδίνεσσι κεραυνῷ, 
καλλίκομον Κάδμου παῖδα καὶ ̓ Ἀρμονίης, 

ματέρα θυρσοχαρὴς ἀνάγει γόνος ἐξ ᾿Αχέροντος, 
τὰν ἄθεον Τ]ενθέως ὕβριν ἀμειβόμενος. 

2.-- -Ὁ Β κών ἔχει Τήλεφον ἀνεγνωρισμένον τῇ ἑαυτοῦ μητρί 

Τὸν βαθὺν Ἀρκαδίης προλιπὼν πάτον εἵνεκα ματρὸ 
Αὔγης, τᾶσδ᾽ ἐπέβην γᾶς Τεϊθραντιάδος, 

Τήλεφος, Ἡρακλέους φίλος γόνος αὐτὸς ὑπάρχων, 
ὄφρα μιν ἂψ ἀγάγω ἐς πέδον ᾿Αρκαδίης. 

ε Ε] 

5.--Ψ.0ὺ Τ' ἔχει τυφλούμενον Φοίνικα ὑπὸ πατρὸς ᾿Αμίν- 
΄ ᾿ “-“ 

τορος, καὶ κωλύουσαν ᾿Αλκιμέδην τὸν οἰκεῖον ἄνδρα. 

᾿Αλκιμέδη ξύνευνον ᾿Αμύντορα παιδὸς ἐρύκει, 
Φοίνικος δ᾽ ἐθέλει παῦσαι χόλον γενέτου, 
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ΤΗΕ, ΟΥ̓ΖΙΟΓΕΝΕ, ἘΡΙΟΘΒΑΜΘΒ 

Τὴ {π6 ἰθιηρ]θ αὖ ΟυζΖίοιβ οἵ ΔΡο!]οηῖβ, ὕΠ6 πιοῦ!οῦ οὗ Αὐδα]ι8 
ἃ πα Εὐπαι 6 65, που] 6 ἃ οα ὑἢ6 ὑα]οῦβ. οὗ {Π6 οο] αΠ]η8, ψ ΒΙΟἢ 

οοη αὶ η6α ΞΟΘΠ65 ἴῃ ΓΟ] ΙΘῖ, ἃ5 }Ο]]ΟννΒ :-- 

1. -(ὧπ 1)ιοπ βις σοηα ποίησ ἠὶδ ηιοίθον ϑοηιοίθ ἰὸ 

Πδαυθη, ργεοοαά θα ψ ΠοΡληο5, δαίμγα, απαὶ διίοπὶ θδοονί- 
ἵπσ ἐἤθηι τοι ἢ Τογοῆος. 

ΤῊΕ ἰαϊν-Παῖγεα ἀδιιρηϊον οἵ (δάμη πα Ηδυτηοηΐα, 
5]αἴη ἴῃ ΟΠ] ᾽ν Ὲ ἢ ν ὑπ θο] οὗ Ζειις, 15 θείην δα πρ 
το ΔΟποσοπ ὈΓΥ ΠΟΙ 805 [)]Οηγϑιι5, ἴπΠ6 ὑπ γ βιι8- 
Ιονεῖῦ, ψὴο ἀνεηρεῖ ὑπ ρα ]οθθ ἰπβόϊοποα. οὗ 
ῬεπίπΠειιϑ. 

2.----  οἰορήπις τοοοσηῖδοι ῃ ἐϊς Δίοίἠον. 

ΓΈλνινα ἐπα νᾶ ]]Ὲν85 οἵ Αγοδαΐα θεοδιβα. οὗ τὰν 
τηοΐμεν Αὐὑρο, 1 Το]Έρἢιι5, την βεὶῇ ὑπΠῸ ἀθὰῦ βοὴ οὗ 
Ἤ ἐσλο] 65, 5βεῖ ἔοοῦ οα {Π15 Τευ Πγαπίαπ ἰΔπά, ὑπαὶ 1 
τηΐσὐ Ὀυϊης Π6Υ θΔῸΚ ἴο Αγοδαϊΐα. 

3.- Ῥλοοηπῖς δἰϊπάοί ὃψ πὶ ψαίλον Α ιψηίον, τοἤοηι ἢὶς 
ον πη [6 4 ἰοἱγισάο αἰϊοηιρίς [0 γοϑίσαϊη. 

ΑἸΟΙΜΕΡΕ ἴ5. ΠοΙ απο θοΚ Ποὺ ΠβΡαπα ΑἸ πΐοῦ 
ἔχοι {ἐπεὶ θ8ὸὴ ῬΠοεπῖχ, ψ]ϑηϊησ ἴοὸ ἀρρθαᾶβθα ἢϊΐβ 
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ὅττι περ ἤχθετο πατρὶ σαόφρονος εἵνεκα μητρός, 
παλλακίδος δούλης λέκτρα προσιεμένῳ" 

κεῖνος δ᾽ αὖ δολίοις ψιθυρίσμασιν ἤχθετο κούρῳ, 
ΠῚ Ὁ ἌΕΣ, 2 ᾿ ΄ 7 

ἦγε δ᾽ ἐς ὀφθαλμοὺς λαμπάδα παιδολέτιν. 

4.-- ̓ ΟἫ Δ ἔχει Πολυμήδην καὶ Κλυτίον τοὺς υἱοὺς Φινέως 
τοῦ Θρᾳκός, οἵτινες τὴν Φρυγίαν γυναῖκα τοῦ πατρὸς 
ἐφόνευσαν, ὅτι τῇ μητρὶ αὐτῶν Κλεοπάτρᾳ αὐτὴν 
ἐπεισῆγεν. 

Μητρυιὰν Κλυτίος καὶ κλυτόνοος Πολυμήδης 
κτείνουσι Φρυγίην, ματρὸς ὑπὲρ σφετέρας. 

Κλειοπάτρη δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀγάλλεται, ἣ πρὶν ἐπεῖδεν 
τὰν Φινέως γαμετὰν δαμναμένην ὁσίως. 

.---Ὁ Ἐ ἔχει Κρεσφόντην ἀναιροῦντα Πολυφόντην τοῦ 
᾿. Ν ΄ » Ν Ν, ’ ͵ 

πατρὸς τὸν φονέα: ἔστι δὲ καὶ Μερόπη βάκτρον κατ- 
έχουσα καὶ συνεργοῦσα τῷ υἱῷ πρὸς τὴν τοῦ ἀνδρὸς 
ἐκδημίαν. 

Κρεσφόντου γενέτην πέφνες τὸ πάρος, Ἰϊολυφόντα, 
κουριδίης ἀλόχου λέκτρα θέλων μιάναι" 

ὀψὲ δέ σοι πάϊς ἧκε φόνῳ γενέτῃ προσαμύνων, 
καί σε κατακτείνει ματρὸς ὑπὲρ Μερόπας. 

τοὔνεκα καὶ δόρυ πῆξε μεταφρένῳ, ἁ δ᾽ ἐπαρήγει, 
βριθὺ κατὰ κροτάφων βάκτρον ἐρειδομένα. 

6.- -Ὁ ς ἔχει Πυθῶνα ὑπὸ ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος 
ἀναιρούμενον, καθότι τὴν Λητὼ πορευομένην εἰς Δελφοὺς 
ἐπὶ τὸ κατασχεῖν [τὸ] μαντεῖον ἐπιφανεὶς διεκώλυσεν. 

- Ψ ς 5 Ν ς “ 

Γηγενέα ἸΠυθῶνα, μεμιγμένον ἑρπετὸν ὁλκοῖς, 
΄ , “ 

ἐκνυεύει Λατώ, πάγχυ μυσαττομένη" 
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[αι που β ταὶ. Ηδ ἀπάγτ ] ] 6 τυ Πεὶς ΓΆΛΗΘΥ [ου 
Ηϊς νἱγξαοι5 το ΠΟΥ 5 σα κα, θδοῦιβο πὸ ες ἕο 116 
ὙΠ ἃ β'ανα οοπουθίηθ. Η5 ἐλέου, Πἰβεθπίη ρ το ογα Εν 
Ὑ Βἰβρογθα 5] μη θυ, ννὰβ συ ἢ ὑν τ Π6 γοῦηρ' τηλῃ, 
ΔΠα ΔΡΡΙΟΔΟΙΘα ΐμι νυ ἹὉ} ἃ ἕου ἢ ἕο θατη οὐ 5 Ἔγ 68. 

4.--- οἰγηιοίίες ἀπε Οἰψίέζιι5, ἰλ6 δοηβ ὁ Ῥλίποιις ἐΐδ 
Τ᾽ λγαοίαη, τυὴο δίον ἐλεὶν Ζαϊλον᾽ 5 ἢλρησίαρι τοῖο, 
δϑοαιιδα δ ἰοοΐ: ἤδ} ἰο τυ νυλῖϊο οἐἱϊ ηιαγγοα ἰο ἐδοὶν 
γκοίμεν (Ἰἰεοραίγα. 

Ομυτιῦβ Δπα ῬΡο]γυηθᾶθϑ, ΓΘ πον ΠΟΩ͂ ῸΥ τ ΒΟ η), ἃγῸ 
βίανίησ ὑπαὶ ῬΗνυ σία βἰθριηοῖθοῦ ἔου ὑπο ον 
τηοὕΠ 6.5 βαϊτο, ΟἸεοραῖνα ἐπεγθΐονα ἰς οἹδα οὗ πϑατῖ, 
Βανίηρ' 566π {πε υυἱές οἵ ΡΕϊποιιβ Π5}}ν 5] ἴῃ. ᾿ 

Ὁ.---ΟἸοερἠοηίεδ ἐδ Εἰ ἰδ Ῥοϊψρἠοηπίος, ἰδ οἴαψον ὁ ̓ὶδ 
υ7αιλον; Μίογορο ἐδ ἑλθγα ποίαν α σίας" νὰ ἡοἰρίηρ ον 
05 0 δἰαψ ἠἤζηη. 

Τηοῦυ ἀἰάοι ουιηευ]ν βὰν, Ὁ ῬοΪγρποηΐοβ, {πὸ 
απ ον οἵ Ογεβροπΐοθβ, ἀθϑιτίπρ ἕο ἀθηϊε {πε Ρεα οἵ 
Πΐς ννεαἀδα νἱἕθ. Απᾶ Ἰοηρ δου. οατηθ Πἰβ 50ὸη ἴο 
ἄνεηρα ἢΐβ ἐἈ ΠΟΥ 5 ΤΠ ΟΥ, Πα 516νν ἐπθα ἔου ἐπ 
58 Κε οὗ [εἰ τποΐποῦ Μεῖοροθ. Ὑπογεΐοσε μαΐ Π6 
Ρἰαπέεα ἢΐβ βρθανῦ ἴῃ ἐῃν θὰοῖκ, ἀμ 506 ἴ5. πεϊρίηρ, 
βιυἹΚῖηρ᾽ ἔῃ ες οα Πα ἔογτε θα νυ ἢ ἃ ἤθᾶνν 5ἰδς 

θ.---7ὴε Ῥχίμο οἱαΐνι ψ Αροϊϊο απὰ Αγιοηιῖδ, δοσαιιδε {ὲ 
᾿ ἀρρέεατοί ἀπά μγουθηίεί 7ιοείο ἤγονι ἀρργοαοϊίησ ἐλ 
᾿ ογαοίο αἱ Π)οἰρἠἱὲ τυλιίοίι 516 τυοπὶ ἰο ΟΟΟΜΡΥ. 

ΓΈΤΟ ἱπ αὐξεν Ἰοδἐ ΐπρ 15. ᾿αγηΐ τσ ἀνγαν ἔλθη ἐπ6 
θαυ ρου Ῥγίμο, ἃ ογεερίηρ ὑπίπρ, 411} σΟὨ ΙΒ αΪν 
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σκυλᾶν γὰρ ἐθέλει πινυτὰν θεόν" ἀλλά γε. τόξῳ 
θῆρα καθαιμάσσει Φοῖβος ἀ ἀπὸ σκοπιῆς" 

Δελφὸν δ᾽ αὖ θήσει τρίπον ἔνθεον" ἐκ δ᾽ ὅδ᾽ ὀδόντων 
πικρὸν ἀποπνεύσει ῥοῖξζον ὀδυρόμενος. 

.---Ὁ 2 ἔ ἔχει, περὶ τὰ ἀρκτῷα μέρη, ᾿Αμφίονος καὶ Ζήθου 
ἱστορίαν" προσάπτοντες ταύρῳ τὴν Δίρκην, ὅτι τὴν 
μητέρα αὐτῶν ᾿Αντιόπην, διὰ τὴν φθορὰν Λύκῳ ἀνδρὶ 
αὐτῆς ὑπὸ Νυκτέως τοῦ πατρὸς αὐτῆς «παραδοθεῖσαν, 
ὀργῇ ζηλοτύπῳ ἐνσχεθεῖσα, ἀμέτρως ἐτιμωρήσατο. 

᾿Αμφίων καὶ Ζῆθε, Διὸς σκυλακεύματα, Δίρκην 
κτείνατε τάνδ᾽ ὀλέτιν ματέρος ᾿Αντιόπας, 

δέσμιον ἣ ἣν πάρος εἶχε διὰ ζηλήμονα μῆνιν" 
νῦν δ᾽ ἱκέτις αὐτὴ λίσσετ᾽ ὀδυρομένη. 

ᾧ γε καὶ ἐκ ταύροιο καθάπτετε δίπλακα σειρήν, 
ὄφρα δέμας σύρη τῆσδε κατὰ ξυλόχου. 

8.---Ἐν τῷ Η ἡ τοῦ ᾿Οδυσσέως νεκυομαντεία- καθέστηκε 
τὴν ἰδίαν μητέρα ᾿Αντίκλειαν περὶ τῶν κατὰ τὸν οἶκον 
5 ’ 

ανακρίινων. 

Μᾶτερ ᾿᾽Οδυσσῆος πινυτόφρονος ᾿Αντίκλεια, 
ζῶσα μὲν εἰς ᾿Ιθάκην οὐχ ὑπέδεξο πάϊν' 

ἀλλά σε νῦν ᾿Αχέροντος ἐπὶ ῥηγμῖσι γεγῶσαν 
θαμβεῖ, ἀνὰ γλυκερὰν ματέρα δερκόμενος. 

9.-- Ἔν τῷ Θ Πελώας καὶ Νηλεὺς ἐνλελάξευνται, οἱ ἸΤοσει- 
δῶνος παῖδες, ἐκ δεσμῶν τὴν ἑαυτῶν μητέρα ῥυόμενοι, ἣν 

΄ ε Ν Ν Ν Ἀ Ἀ Ν 

πρώην ὃ πατὴρ μὲν Σαλμωνεὺς διὰ τὴν φθορὰν ἔδησεν" 
ἡ δὲ μητρυιὰ αὐτῆς Σιδηρὼ τὰς βασάνους αὐτῇ ἐπέτεινεν. 

Μὴ Τυρὼ τρύχοι σε περισπείρημα᾽ Σιδηροῦς 
Σαλμωνεῖ γενέτᾳ τῷδ᾽ ὑποπτησσομένην" 

1 ΠῸ 7226 ἃ νϑύβθ, 1 ψσοίβ περισπείρημα ἴογ ἔτι σπ. 
λιν} ὰ 
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σοἸ]οα ; ἴον ᾿Ὁ υνῖβθβ ἴο ἁππον {πὸ νυῖβο σοάᾶθϑο : θυΐ 
ῬΒοεθυΒ, βῃοοξίηρ του ὑπΠῸ Ποῖρΐ, Ιὰγ5 Ὁ Ἰονν πὶ 1[5 
Ὀ]οοά. Ηδε 5}|8}} τηαϊκα πὸ ῬεΙρ ἴδῃ ὑγροα ᾿πϑρ γα, 
θαΐ ἐπ Ῥυίμο 518}} γἱθ]α ἀρ 15 {6 ἢ σγόδηβ δηα 
ὈΙΓΓΟΥ Π15568. 

7.---ἨοὧἦΝ ΤΗΕ ΝΌΗΤΗ ΘΙΡΕ 

71λὲ αἰογῃ ὁ Ζείιι απὰ Αηιρηϊοη. Τλοῃ αγὸ ἐψῖησ 
]λίγοο ἰο ἐλμθ ῥμὶϊ, δοοαιιδο ἐγποίϊσαίοιί ὃψ 7εδαϊοιιδῃ 516 
ἐγοαίοε γτυϊέΪ δασοϑοῖυο ἠπαγοίπθ55 ἐπεῖν ηιοίποῦ ΑΙ ορε, 
γυἡιονι ον {αίλονγ, Ν᾽ ψοίοιιδ, ογυῖησ 0 Π6Ὶ δε(ιιοίοη, 
αὐαπαοηεα ἰο Τ οι, 1)ιγοο 5 πιδδαπά. 

ἌΜΡΗΙΟΝ πα Ζεΐπι5, βοίοηβ οἵ Ζειβ, 5αν {Π|15 
ψομηαπ ῖγοθ, ὑπὸ ᾿Π]ΌΓΟΥ οἵ γουγ τηοΐμου Απΐορο, 
ὙΠΟ ἔΟΥΤΟΥν 5Πη6 Κορῦ ἴῃ Ρυίϑοη οὐηρ ἴο ΠΕΥ 
Ἰεαϊουβ ορίξτθ, θὰ που 5Π6 πον ὈΟβθθομο5. στ ἢ 
ἔδασβ. Αἰΐδοῃ Ποὺ ἴο ἴπΠ6 ἈᾺΠ ψΊἢ ἃ ἀοιθ]6 γΌΡΘ, 
ἐμπαῦ 10 τηὰν ἀτὰρ Ποὺ θοαν ὑΠπυοιρἢ {Π|5 Τπ]ο κοῦ. 

Ε--: ὕ]γ5565 ἔηι ΠΙ αἰἰ65 φιιοείοπῖη σ᾽ ἠϊ5 γποίδον Απίοίφα οοη- 

ΠΧ ἢ αἰ] αἰγς αὐ ποηιο. 

ΑνΝτισμΕΑ, τηοῦμοὺ οἵ ννῖβα {ΠΠγ 8565, ἔποι αἰ ϑὲ ποὺ 
᾿νε ἴο τεοεῖνα ὑῃγ βοὴ 'ἰπ [{πᾶςὰ; μα πον ἢδ 
τη ν 6]]6 1}, σθοίησ Π66, ἢ ϑδυνεεὺῦ τηοΐμου, ὁπ {πὸ 
5ῃογε οἵ Αομειοη. 

9.--Ρροίϊας απὰ Νοίδιι, ἐπα σοὴΣ Γ᾽ ᾿οβοϊάοη, ἀοἰϊυογίησ 
οηι δοπάς ἐλοὶγ ηιοίλμονῦ γο, τυποῦι ἤ6γ ζαίθον 
ϑαϊηιοποιις τηιργίδοποί οὐουησ ἰο ἤδὺ δοιἰποίϊοη, ἀπά 
γυλοηι ἤον δἰορ-ηιοίδον δάσο ἐογίιγει. 

7Ετ ποῖ ἐπε βοπᾶς οἵ ϑ:4δνο τουτηθπὶ ἐπθ8 ΔΗ͂ 
Ἰοηρον, Ἴγτο, ογοπομίηρς Ὀεΐοστα {Π15 ὑΠγ ἔαέπου, 
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οὐκέτι γὰρ δουλώσει ἐ ἐν ἕρκεσιν, ἐγγύθι λεύσσων 
Νηλέα καὶ Πελίαν τούσδε καθεξομένους. 

10.---ἘἘν δὲ τῷ κατὰ δύσιν πλευρῷ ἐστὶν ἐν ἀρχῇ τοῦ 
Ι πίνακος Εὔνοος γεγλυμμένος καὶ Θόας, οὺς “ἐγέννησεν 
Ὑψιπύλη, ἀναγνωριζόμενοι τῇ μητρί, καὶ τὴν χρυσῆν 
δεικνύντες “ἄμπελον, ὅπερ ἣν αὐτοῖς τοῦ γένους σύμ- 

βολον, καὶ ῥυόμενοι αὐτὴν τῆς διὰ τὸν ᾿Αρχεμόρου 
θάνατον παρ᾽ Ἐῤρυδίκῃ τιμωρίας. 

Φαΐνε, Θόαν, Βάκχοιο φυτὸν τόδε: ματέρα γάρ σου 
ῥύσῃ τοῦ θανάτου, οἰκέτιν Ὑψιεπύλαν' 

ἃ τὸν ἀπ᾽ Εὐρυδίκας ἔτλη χόλον, ἦμος Τἀφοῦθαρ 
ὕδρος ὁ ὁ γαγενέτας ὥλεσεν ᾿Αρχέμορον. 

στεῖχε δὲ καὶ σὺ λιπὼν ᾿Ασωπίδος Εὔνοε ἱκούραν, 
γειναμένην ἄξων Λῆμνον ἐς ἠγαθέην. 

11.-- Ἔν τῷ ΙΑ Πολυδέκτης ὁ Σερίφων βασιλεὺς ἀπολι- 
θούμενος ὑπὸ Περσέως τῇ τῆς Γοργόνος κεφαλῇ, διὰ 
τὸν τῆς μητρὸς αὐτοῦ γάμον ἐκπέμψας τοῦτον ἐπὶ τὴν 
τῆς Τοργόνος κεφαλήν, καὶ ὃν καθ᾽ ἑτέρου θάνατον 
ἐπενόει γενέσθαι, τοῦτον αὐτὸς κατὰ τὴν πρόνοιαν τῆς 
Δίκης ἐδέξατο. 

ΓἜἝτλης καὶ σὺ λέχη Δανάης, Πολύδεκτα, μιαίνειν, 
δυσφήμοις εὐναῖς τὸν Δί ἀμειψάμενος" 

ἀνθ᾽ ὧν ὄμματ᾽ ἔλυσε τὰ Γοργόνος ἐνθάδε ἹΤερσεύς, 
γυῖα λιθουργήσας, ματρὶ χαριζόμενος. 

12... -Ἐν τῷ 1Β Ἰξίων Φόρβαντα καὶ Πολύμηλον 
ἀναιρῶν διὰ τὸν εἰς τὴν μητέρα τὴν ἰδίαν Μέγαραν 
γεγενημένον φόνον' μηδοπότερον γὰρ αὐτῶν προελο- 
μένη γῆμαι, ἀγανακτήσαντες ἐπὶ τούτῳ ἐφόνευσαν. 

Φόρβαν καὶ ἸΤολύμηλον. ὅδ᾽ Ἰξίων βάλε γαίῃ, 
ποινὰν τᾶς ἰδίας ματρὸς ἀμυνόμενος. 

Ι0οο 
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ΘΑΪΠΟΠΘΙΒ; ἴον ἢ 5}18}} ποῦ δερ {πεὸ ἴθ θοπάαρα 
Ἰοπρου, ποὺ ἢ 5665 Νεῖθαβ πα Ρε]]ὰ5 ἀρργόδοῃ ἴο 
γδβίσγαϊη ἢ ΐμη. 

10.----ΟΝ τησ ὙΥ͂ΈΒΤ ΘΕ 

Τλο τεοοσηίοη ὁ  ιιοις ἀπ Ποας, ἱκ6 οἠἰάγοη οὐἢ 
Ἠψρείρψίο, ὑῳ ἐλεῖὶνγ πιοί ον. 1 λον αγὸ δἠοιυῖτς ἴχ ἐδε 
σοίάθη υἵηε, ἰἤδ ἰοΐοπ ο᾽ ἰδεῖν. διγέδ, ἀπὰὶ βαυΐη ἤπὲν 
Ζτουι ἤθν ριουδἠηιοπέ αὐ ἐπα παπάς ὁ Ειιγηάϊσθ {07 {πὲ 
φαΐ ΟΡ Ατολονηοτιιδ. 

5ηον, ΤΠοαβ, ὑΠἰ5 ρ᾽απὺ οἵ Βδοοῆιβ, ἴου 850. 5Π4]1 
ἴοι 5ανὰ ἔγτοτῃ ἀθαΐῃ ἴῃ ν πποῦμου, {Π6 5'ανε Ηρ βίρυ]ε, 
γνηο βυὔετγεα ἔγομη πΠῸ γαῖ οἵ Ευγγαϊοθ, βίποα {Π6 
Θαυξῃ- θοῦ 5ΠΆ Κα δεν Ατομειηοσιϑ. Απα φρὸ ἐδοι 
ἴοο, Εππιποιι5, ᾿Ἰδανίπσ {ΠπΠ6 Ὀογάειβ οἵ {πΠ6 Αϑβορίδη ἰδηά, 
ἴο Κα ἴῃγν τηοΐμοῦ ἴο ρ]οαβαπῦ [6] Π05. 

11.--ΠΡοἰψαάφοίος ἐδ6 Κῖησ ὁ ϑεγίρὋις δεῖη ἐπιγτιοα ἵπίο 
δέοπο ὃψ Ῥογϑοι τοϊξΐ ἰμ6 ογροπ 5 κεαά. [16 παὰ 5οπέ 
Ρεγϑδϑιι5 ἐο σοῖς ἐμὰς τη ΟΥΟΥ ἰο ἨϊαΥΤᾺ ἠϊδ γιοίδεν, 
απὰ ἐλε ἀφαί ἠδ καὰ ἀφοισποάί ον ἀποίδον δ δ ἐγοά 
λϊηιδοι ΚΓ δῳ ἐλα ργουϊάοποο ὁ «]ιιδίϊοο. 

Τηοῦυ αἰακὲ ἄατε, Ροϊγάξοϊοβ, ἴο ἀβῆ]ας {πῸ "εὰ οἵ 
Πδηδε, βαςοδεάϊηρ Ζειβ 'ῃ ἀΠΠΟΪν γ α]οοΚ. ΤΠθτε- 
ἔογτε, Ῥευβεὰβ ἤθσα ἀποονετεα ΠπΠῸ (οΥρΡῸΠ 5. αγε5 δηὰ 
τηδάς ἐγ ᾿ἰτὴ}5 βίοπθ, ἴο 40 ρ]θαβισγα ἴο ἢΪ5 τποῦΠου. 

12.---Ἴυίοπ Αἰ ἰἴησ Ῥλογδας απὰ Ῥοϊψηιοίμια, ον ἐδιοὶν 
γεμγον ΟΓ ἐδ πιοίλον δίοσατα. πεν δἰου ἤδν ομέ οΓ 
ἀΉΘΟΥ, δούαιιδο δ[ι6 τυομ ποί σοπδοπέ (0 γπανγ οἰ μοῦ ἢ 
ἐμόηι. 

᾿Οἶἴχιον, Βοσὴ γοὰ 566, ἰαἰα. Ιονν ῬΏοΥΡαβ πα ΡοΪγυ- 
ἜΗΝ τακίηρ, γΘηΘᾶΠΟΘ ΟΠ ὑμοιὼ ἴου ὑπαὶ να μρθα πος 
οῃ. Ηΐδ τρόμοι. 

ΙΟΙ 
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19.- -Ὁ δὲ 1Γ Ἡρακλέα ἄγοντα τὴν μητέρα αὐτοῦ ᾿Αλκ- 
μήνην εἰς τὸ ᾿λύσιον πεδίον, συνοικίζοντα αὐτὴν 
ε “. Ν Ν 5» Ν “ Ψ 

Ραδαμάνθυϊ, αὐτὸν δὲ εἰς θεοὺς δῆθεν ἐγκρινόμενον. 

᾿Αλκίδας ὁ θρασὺς Ῥαδαμάνθυϊ ματέρα τάνδε, 
᾿Αλκμήναν, ὅσιον πρὸς λέχος ἐξέδοτο. 

14. Ἔν δὲ τῷ ΙΔ Τιτυὸς ὑπὸ ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος 

τοξευόμενος, ἐπειδὴ τὴν μητέρα αὐτῶν Λητὼ ἐτόλμησεν 
ὑβρίσαι. 

Μάργε καὶ ἀφροσύνῃ μεμεθυσμένε, τίπτε βιαίως 
εἰς εὐνὰς ἐτράπης τᾶς Διὸς εὐνέτιδος; 

ὅς σε “δὴ αἵματι φύρσε κατάξια, θηρσὶ δὲ βορρὰν 
καὶ πτανοῖς ἐπὶ γᾷ εἴασε νῦν ὁσίως. 

3 Ν “ ΄ ΡΜ. -“ Ν 
1ὅ.--Ἐν δὲ τῷ ΤΕ Βελλεροφόντης ὑπὸ τοῦ παιδὸς 

᾿ ΄ ᾽ ς« Ν .,,.Ἃἕὰ “- 
Γλαύκου σωζόμενος, ἡνίκα κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ Πη- 

΄ Ω Ἐ 25 7.» ΄, Υ ΣΝ 
γάσου εἰς τὸ ᾿Αλήϊον πεδίον, ἔμελλεν ὑπὸ Μεγαπένθους 

-“ ,ὔ ΄’ 

τοῦ Προίτου φονεύεσθαι. 

Οὐκέτι ἹΤροιτιάδου φόνον ἔσχεθε Βελλεροφόμἠης, 
οὐδ᾽ ἐκ τοῦ πατρὸς ̓ Ἱτειρομευον θάνατον. 

Γλαῦκ᾽ ἄκραντα γένους «δόλον!» ᾿Ιοβάτου δ᾽ 
ὑπαλύξει, 

οὕτως γὰρ Μοιρῶν... ἐπέκλωσε λίνα. 
καὶ σὺ πατρὸς φόνον αὐτὸς ἀπήλασας ἐγγύθεν 

ἐλθών, 
καὶ μύθων ἐσθλῶν μάρτυς ἐπεφράσαο. 

1 υυῖΐθ οὐδ᾽ ἐκ τοῦ πατρὺς ἴοΥ τοῦδ᾽ ἐκ τοῦ παιδὸς, αηῃα Γλαῦκ᾽ 
ἄκραντα Ἰγένους ἴον᾽ Γλαύκου κρανταγένους. ΤῺΘ ορίρτδιη Πον- 
ΘΥ̓͂ΘΓ ΓΘΙΠΔΙΠΒ ΘΙῪ σοΟΥΓΓαρῦ ὅπ ΟὈΒΟΊΓΘ. 

ΙΟ2 
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13.--Πεγαοῖίος ἰοαάϊησ ἠδ τποί ποῦ ΑἸ οηιοπο ἰο {ἰδὲ 
Εἰψοίαν ᾿Ϊαῦηδ 0 τόθ ἠθν ἰο ᾿ἰπακαναρίυ, απ ἐδ 
οῦπ γεσορίϊοι ἐπίο ἐε πηδοῦν ΟΓ ἐδ σοί. 

Βοι ΕἸ ούᾶοϊος σαν {Π|5 ἢ τηοῦπ ον ΑἸΙσμε πα ἰπ 
μον θά ]οςοκ το ππαδαιπαηΐῃνγϑ. 

14.--Τιψιι σἠοέ ἀπ ὃν Αροίίο πὰ Αγίθηιϊδ ΓῸΥ 
εἰαγίπσ ἰο αδοαικίς ἐμοῖν ηιοίδο) [,ροίο. 

Γύβτρῦι, πα ἀσαπκ ψἹὉ}} [Ὸ]]γ, ννὴν αἰά ς᾽ ἔποι ἐσ 
ἴο ἴοτοα. ἐπ ὑγῖάε οὗ Ζϑθυβ, γὴο πον, ἂἃ5. ἔποι 

ἀεβεγνεάςὶ, θαϊπεα {ποθ ἴῃ Ὀ]οοα ἀπ ἰεΐς {πεα 

τἱσῃϊθοιβὶν οα {πΠ6 ογουπα, ἴοοα ἴοσ ὑεαβϑδίβ δηὰ 
Ὀἱγα5. ; 

15.--Πείονορλοη δαυδα δῃ ἠϊδ δοη ἰἰαικίοιι, τοΐοη Πιαυῖπσ 
“7αἰομ ἤγορι ἐδε δαοὶΣ οΓ Ῥεσαάδι ἐπίο ἐἠρ 4 ἰοίαρι ρμίαϊη 
μδ νας αδοιὲ ἰο δε ἀἰἰεὰἀ ὃψ Δίεσαροηπίἠος, ἰκε δον ὁ 
Ργοσίιι5. 

Νο Ἰοηρσοῦ οου]α ΒΟΘΙ]ΘσΌρἤοπ βἴαν ὑπῸ τηπγθγοιιβ 
Βαμα οὗ {Π|5 βοπ οἵ Ῥγοδίιβ, ποὺ ὑπΠῸ ἀθαῖῃ ἀεεισηθά 
ἔον Ὠΐτη Ὀγ Πϊβ ἕαϊπου. ΟἸδαοιβ, ἴῃ ναΐῃ ἔποι ἔδαγοϑὶ 

ἔου Πΐμπῃ (2); 6 5}4}} δβοὰρε {ῃς ρ]οῖ οἵ Ιοβαΐϑϑ, Ὁ 
ὑπ5 {πα 1)δβεϊπϊ6β ἀθογθοα. ΤΉ νβο], ἴοο, ἔπθη ἀϊα κε 
5ῃ 1614 τ ν ἔα ον ἔγουη ἄδθαίῃ, οἰαπαάϊηρ πϑὰν Ηΐπι, ἀπ 
νγαβδὲ ἀη ΟὈβουνδηΐ νυ ᾿ζη 655 ἴο {π6 λιὉ}} οὔ {πῸ οἹουίοιιβ 

ΒΟΥ. 
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10.--ὀἨΚκατὰ δὲ τὰς θύρας τοῦ ναοῦ προσιόντων ἐστὶν 
Αἴολος καὶ Βοιωτός, Ποσειδῶνος παῖδες, ῥυόμενοι ἐκ 
δεσμῶν τὴν μητέρα Μελανίππην τῶν περιτεθέντων αὐτῇ 
διὰ τὴν φθορὰν ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῆς. 

Αἴολε καὶ Βοιωτέ, σοφὸν φιλομήτορα μόχθον 
πρήξατε, μητέρ᾽ ἑὴν ῥυόμενοι θανάτου" 

τοὔνεκα γὰρ καὶ «κάρτα; πεφή ἤνατε ἄλκιμοι ἄνδρες, 
ὃς μὲν ἀπ᾽ Αἰολίης, ὃς δ᾽ ἀπὸ Βοιωτίης. 

“ 3 ἃ ,ὔὕ 
117.--- Ἐν δὲ τῷ 1Ζ ἤΑναπις καὶ Αμφίνομος, οἱ ἐκραγέντων 

τῶν κατὰ Σικελίαν κρατήρων διὰ τοῦ πυρὸς οὐδὲν ἕτερον 
΄ -" ΕἾ 

ἢ τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς βαστάσαντες ἔσωσαν. 

Πυρὸς καὶ γαίης κα Ὲ 

18.- -ν δὲ τῷ ΤΗ Κλέοβις ἐστὶ καὶ Βίτων, οἱ τὴν ἑαυτῶν 
μητέρα Κυδίππην ἱερωμένην ἐν ΓἼΑργει Ἥρας, αὐτοὶ 
ὑποσχόντες τοὺς αὐχένας τῷ ζυγῷ διὰ τὸ βραδῦναι τὸ 
σκεῦος τῶν βοῶν, ἱερουργῆσαι ἐποίησαν, καὶ ἡσθεῖσα, 
φασίν, ἐπὶ τούτῳ ἐκείνη ηὔξατο τῇ θεῷ εἴ τι ἐστὶ κάλ- 
λιστον ἐν ἀνθρώποις, τοῦτο τοῖς παισὶν αὐτῆς ὑπαν- 
τῆσαι: καὶ τοῦτο αὐτῆς εὐξαμένης ἐκεῖνοι αὐτονυκτὶ 
θνήσκουσιν. 

Οὐ ψευδὴς ὅδε μῦθος, ἀληθείῃ δὲ κέκασται, 
Κυδίππης παίδων εὐσεβίης θ᾽ ὁσίης. 

ἡδυχαρὴς γὰρ ἔην κόπος ἀνδράσι χ᾽ ὥριος οὗτος, 
“μητρὸς ἐπ᾽ εὐσεβίῃ κλεινὸν ἔθεντο πόνον. 

χαίροιτ᾽ εἰν ἐνέροισιν ἐπ᾽ εὐσεβίῃ κλυτοὶ ἄνδρες, 
καὶ τὸν ἀπ᾽ αἰώνων μῦθον ἔχοιτε μόνοι. ᾿ 

Ι1Ο4 ᾿ 



ΒΟΘΕ ΤΠ. τ6-.1.8 

10.---41 ἐπε ἀοον οἵ ἰδ ἱθρηρίε αϑ 6 ἀρρτγοαοΐ, τέ αγὸ 
Δδοίνια ἀπε Βοσοίι, ἐλ δος ὁ ᾿οβοϊάοη, ἀοἰϊυονῖησ 
ἐλοῖν πιοίλον Δοίαπίρρε ἔγορι ἐδ ξοίίογς ἀρ τυλίοί, δἤα 
γυα5 ρίασοοί δῃ ἠδν {αί ἐδ} ογυῖπσ ἰο ἰδ} δϑαιιοίζονι. 

Δεοιῦβ ἀπ Βοροῖΐμβ, ἃ οθνεν ἃπα ρίοιιβ ἔδϑκ γε 
Ρευουτηδα ἴῃ βανὶπρ γοῦν τηοῦ 6  ἔγτοη ἀθδαΐῃ. ΤΠοτε- 
ἔογε. γε εσα ργονεαὰ ἴο θ6 ὕγανε π|6π, ὁη6 οὗ γοι 
ἔγοση Δ θο]ς, {π6 οὐποὺ του Βοροίϊα. 

17.---απαρὶς απ Ανερλιϊποηιια, τοῦ ὁπ ἰλ6 οοοαδίοη οΓΚ, 
ἐμ ογμρίϊονι ἴηι διοϊίῳ σανγίο ἐπγοισί, ἰλ6 ἤαηιες ἰο 
ϑαζείῃ ἐλμεῖν" ρατεπίς απὰ ποιισὶϊ εἶδ. 

ΤῊΘ δρίρυδηῃ ἢδ5 ρει 5Π6ᾶ, 

18.--(Ἰοονὲς απὰὐ Βιίοπ, το οπαῤίοα ἰοῖγ ηιοίδον 
Ογάϊρρε, δε μγἱοδίε55 οΓ Πέτα αἱ ἄτγρος, ἰο δαογίγοο, ὃψ 
ρίξη ἐπμεῖν ογοπι πεοῖδ πάθον ἐδ ψοῖο, τυΐοη ἐδ οαθη 
αεἰαγοί. πο σαν 5᾽6 τῦαβ 80 ρίοαδοά ἐπαὲ 5᾽6 ργαμεα 
ἰο ἤσγα ἐμαὶ {ΐι6 ἀϊολιοδέ ἀιώπαπ παρρίηθ55 ροδοιδίο (0 Υ 
μιαπ δἠμοιία ῥο αι ἦδν δοη8; ἐλιι δὴ ργαμεά, απὰ ἱλαὶ 
πῖσἠξ ἐΐϑυ αἰδί. 

ΤῊΙΒ βἴουυν οἵ Ογαΐίρρε δπα ΠῸῚ βοηϑ᾽ ῥεῖν ἰ5 ποῖ 
ἔα]56, Βαϊ Πὰ5 {π6 θαδαῖν οὗ γαῖ. Α 46] 1» ΕΓ] ΒΟῸΣ 
Δα ἃ 56 βόπα ] 6 [ῸΓ τ 6 ΠῚ τγὰ5 ὑΠ|6 115; ἴῃ ν ἀπάεγίοοκ 
ἃ Β]ογίοιβ ἴα 5 ουὖΐ οἵ ρἰεῖν ἴο {πεῖν τποΐμεσ. ἘΒε]οῖςα 
Ἔνθ διηοηρ ἔΠ6 ἀθδα γα Τη6η ἴϑμηοιιβ [ῸΣ γον Ρἱεῖν 
ΔΠ4 τη γι ΔΙοπΘ ἢᾶνα ἃσε-]οΠρ' 5ἴογυ. 

ΙοΚ5 
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19.- -Ἐν δὲ τῷ 1Θ Ῥῆμος καὶ Ῥωμύλος ἐκ τῆς ᾿Αμολίου 
κολάσεως ῥυόμενοι τὴν μητέρα Σερβιλίαν ὀνόματι: 

’ὔ Ν δ΄ Ψ ΄ 3 3 φν » ΄ Ἀ 

ταύτην γὰρ ὁ ΓΑρης φθείρας ἐξ αὐτῆς ἐγέννησεν, καὶ 
᾽ ’ » Ν ᾿ Μ»Μ 3 ,ὕ ΕῚ 

ἐκτεθέντας αὐτοὺς λύκαινα ἔθρεψεν. ᾿Ανδρωθέντες οὖν 
τὴν μητέρα τῶν δεσμῶν ἔλυσαν, Ῥώμην δὲ κτίσαντες 
Νομήτορι τὴν βασιλείαν ἀπεκατέστησαν. 

Τόνδε σὺ μὲν παίδων κρύφιον γόνον ᾿Αρεΐ τίκτεις, 
Ῥημόν τε ξυνῶν καὶ “Ῥωμύλον λεχέων, 

θὴρ δὲ λύκαιν᾽ ἄνδρωσεν ὑ ὑπὸ σπήλυγγι τιθηνός, 
οἵ σε δυσηκέστων ἥρπασαν ἐκ καμάτων. 

τοῦ 
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19.----Πορεμίις απ Πἰθηι αἰοἰλυον ἐλεῖν ἡιοίδον ϑογυϊίϊα 
Ζγοηι ἐδιο ογιοίῳ οΓ᾽ Αια. Μὰαν μα δοάμοο ἢογ, 
απ ἐλοῃ τυθγῈ ἀϊὲ οἰίάγεη. ἽΖ θν τὍόγο ἐαροϑοί, πὰ 
δμοκίοα ὑῳ α τοοῖῇ. ἩΓλθη ἐδον σαηιθ ἰο παρ᾿ 5 ϑοίαίο, ἐμοῳ 
εαοἰϊυενεα ἐἐιεῖν ηιοίδλιον ἔγονι ῥοπάίασο. ΑΙ ογ ἐοιωιαϊησ 
Ποηιο ἐλεῳ τϑ- βία ίϊδηοα Νιιρεῖίον ἐπὶ ἐδι6 ἐπ σάοηι. 

Τοῦ αἰαθὺ Ῥδαῦ βϑογεῦν {Πϊ5. οββρυίησ ἴο ΑΥ65, 
Πουλ]5 δηαὰ ἤδιηιϑ, αὖ ομθ υἱγίῃ. Α 5Πδ6- νοὶ 
Ὀτγοιρσηῦ ὑπ Ὲ πὰ ῸΡ ἴῃ ἃ οᾶνε, ἃπα παν αἀδ]ϊνεσεα {πες 
Ὀγ ἔοτοα ἔγτοτη νψγοα 11] ἴο ουγ6. 
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ἘΓΟΚ ΤΥ 

ΤΗΕ ΡΕΟΕΜΒ ΟΕ ΤΗΕ ὈΙΕΕΕΕΕΝΤ 
ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙΕΒ 



Δ 

ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤῺΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ 

1-.--- ΜῈΛΕΑΓΡΟΥ ΣΤΈΦΑΝΟΣ 

Μοῦσα φίλα, τίνι τάνδε φέρεις πάγκαρπον ἀοιδάν; 
ἢ τίς ὁ καὶ τεύξας ὑμνοθετᾶν στέφανον; 

ἄνυσε μὲν Μελέαγρος, ἀριξάλῳ δὲ Διοκλεῖ 
μναμόσυνον ταύταν ἐξεπόνησε χάριν, 

πολλὰ μὲν ἐμπλέξας ᾿Ανύτης κρίνα, πολλὰ δὲ 
Μοιροῦς 

λείρια, καὶ Σαπφοῦς βαιὰ μέν, ἀλλὰ ῥόδα' 
νάρκισσόν τε τορῶν Μελανιππίδου ἔγκυον ὕμνων, 

καὶ νέον οἰνάνθης κλῆμα Σιμωνίδεω" 
σὺν δ᾽ ἀναμὶξ πλέξας μυρόπνουν εὐάνθεμον ἰ ἶριν 

Νοσσίδος, ἣ ἧς δέλτοις κηρὸν ἔτηξεν᾽ Ἔρως: 
τῇ δ᾽ ἅμα καὶ σάμψυχον ἀφ᾽ ἡδυπνόοιο “Ῥιανοῦ, 

καὶ γλυκὺν ᾿ρίννης παρθενόχρωτα κρόκον, 
᾿Αλκαίου τε λάληθρον ἐν ὑμνοπόλοις ὑάκινθον, 

καὶ Σαμίου δάφνης κλῶνα μελαμπέταλον" 
ἐν δὲ Λεωνίδεω θαλεροὺς κισσοῖο κορύμβους, 
Μνασάλκου τε κόμας ὀξυτόρου πίτυος" 

βλαισήν τε πλατάνιστον ἀπέθρισε ἸΙαμφίλου 
οἴμης, 

σύμπλεκτον καρύης ἔρνεσι Παγκράτεος, 

1ΙΟ 



ΒΟΟΚΊΝν 

ΤΗΕ, ΡΒΕΟΕΜΒ ΟΕ ΤΗΕ ὈΙΕΕΕΒΕΕΝΤ 
ΑΝΤΗΟΙΟΟΙΕΒ 

1--- ΤΉ ΒΘΤΕΡΗΑΝΌΘ ΟΕ ΜΕΠΕΑΟΒΕΆΕ:Ὶ 

Τὸ οι, ἀδαῦ Μίιβο, ἀοβϑὺ ἔμποῖι τίη {Π656 ναυῖθα 
ἔγαϊξς οὗ βοῆσ, Οὐ γῆ0 νγὰβ ὁ ψηῸὺ ψτουρηΐ {Π}15 
σαυαπα οἵ ροεῖβϑ ΤὴῈ ψοὺκ νὰ Μεϊθαρογ᾽β, πὰ 
ἢδ Ἰαροιγεά ἐμογεαὺῦ ἴο οσἷνε ὁ ἃ85 ἃ Κϑδρβᾶκα ἴο 
σ]οτίοις Π οςο]εβ. Μίδην [1168 οἵ ἀπνία 6 ἴηνονε, 
ἃ πα τηλην οἵ Μοεῖο, οὗ ϑάρρῇο ἔενν ἤἥοννεσβ, θαΐ παν 
ἈΤΘ ΤΌΒΕ65 ; Παγοίββιιβ, ἴοο, ἤδᾶνυ ψ ἢ {Π6 Οἰδαν βοηρ οὗ 
Δοίαπῖρριίος ἀπ ἃ νοὰπρ ὈγΆποῃ οἵ {πε νὶπε οὗ 
ΘηοπΙ 65 ἢ ἀπα ἐπεγενῃ Π6 προνα ἴπ ἐπα ονεϑοῦ- 
βοεηξεα Ἰονεὶν ἰτὶς οἵ Νοβϑῖβ, ἔπε νγὰχ ἔῸγ ψ ῃοβα 
υυυϊ τη σ- Δ] εἰ. Πονα ἢ πη5 6} τηϑ]βα ἢ ἀπα υνἱτἢ ἢ 
ΤΩΔΓ] ΟΥ̓ΑῚ. ἔγομ ἔγασταπὺ ΗΠ Πΐδηι5, πα Εν] δ᾽ 5 ϑυνεαῖ 
οἸόσα5, τη άθη- πε, ἔΠ6 γνοίης οὗ ΑἸσαθαβ, {Π6 
νΟΟΔ] ροεῖθ ἤοννει, ἀπά ἃ ἀδυκ-] αν Ὀγάποῃ οὗ 
ϑδυηἶτιβ᾽ ἸΔΌ ΓΕ]. : 

15 Ης νψονε ἴπ ἴοο ἔπε Ἰπχυγίδηΐν ἱνγ-ο] αβίθυβ οὗ 
ΤΙ, εοπίάαβ ἀπα ἐπα 5ῃδυρ πεεα]εβ οὗ Μηδβα]οαβ᾽ μἷπα ; 
πε ἀεϊτοϊα 5 ρ᾽απε-Ἰθανεβ οὗ {ΠῸ βοηρ οὗ Ραμ ρΠ1]5 6 
ΡΙυοκεά ἱπέδηρ]εα νυν ἢ Ραπογαΐαβ᾽ νναϊπαΐ ὈγάποΠ 658 ; 

11 ρυϊηῦ ἴῃ ᾿ζα]ο5 [η6 πᾶπηθ8 οὗ ὕπθ ροβῖβ, Ποπ6 οὗ γῇ οβθ 
ΘΡ᾽ στα ΠΙ5 γα Ῥγθβογνρα ἴῃ {πΠ6 Απίμοϊορσν. 

5 ΤῊδ πνοτγὰ πηθϑπβ Ραπαᾶν-Ἰοσσοα, απὰ 1 ὑμ]ηὶς γΓοΐθυβ ἕο {Π6 
5806 οὗ {Π6 Ιρᾶαν688. 

τ 
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Τύμνεώ τ᾿ εὐπέταλον λεύκην, χλοερόν τε σίσυμβρον 
Νικίου, Εὐφήμου τ᾽ “ἀμμότροφον πάραλον' 

ἐν δ᾽ ἄρα Δαμάγητον, ἴον μέλαν, ἡδύ τε μύρτον 
Καλλιμάχου, στυφελοῦ μεστὸν ἀεὶ μέλιτος, 

λυχνίδα τ ̓ Εὐφορίωνος, ἰδ᾽ ἐν Μούσαις κυκλάμινον, 
ὃς Διὸς ἐκ κούρων ἔσχεν ἐπωνυμίην. 

τῇσι δ᾽ ἅμ᾽ Ἡγήσιππον ἐνέπλεκε, μαινάδα βότρυν, 
Πέρσου τ ̓ εὐώδη σχοῖνον ἀμησάμενος, 

σὺν δ᾽ ἅμα καὶ γλυκὺ μῆλον ἀπ᾽ ἀκρεμόνων 
Διοτίμου, 

καὶ ῥοιῆς ἄνθη πρῶτα Μενεκράτεος, 
σμυρναίους τε κλάδους Νικαινέτου, ἠδὲ Φαέννου 

τέρμινθον, βλωθρήν τ᾽ ἀχράδα Σιμμίεω: 
ἐν δὲ καὶ ἐκ λειμῶνος ἀμωμήτοιο σελίνου 

βαιὰ διακνίζων ἄνθεα Ἰ]αρθενίδος, 
λείψανά τ᾽ εὐκαρπεῦντα μελιστάκτων ἀπὸ Μου- 

σέων, 
ξανθοὺς ἐκ καλάμης Βακχυλίδεω στάχυας" 

ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ̓ Ανακρείοντα, τὸ μὲν γλυκὺ κεῖνο μέλισμα, 
νέκταρος, εἰς δ᾽ ἐλέγους ἄσπορον ἀνθέμιον' 

ἐν δὲ καὶ ἐκ φορβῆς σκολιότριχος. ἄνθος ἀκάνθης 
᾿Αρχιλόχου, μικρὰς στράγγας. ἀπ᾽ ὠκεανοῦ" 

τοῖς δ᾽ ἅμ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο νέους ὅρπηκας ἐλαίης, 
ἠδὲ Πολυκλείτου πορφυρέην κύανον. 

2 } αν, ) ΄ - τ 4 » ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ἀμάρακον ἧκε, Ἰ]ολύστρατον, ἄνθος 
ἀοιδῶν, 

φοίνισσάν τε νέην κύπρον ἀπ᾽ ᾿Αντιπάτρου" 
καὶ μὴν καὶ Συρίαν σταχυότριχα θήκατο νάρδον, 

ὑμνοθέταν, Ἑρμοῦ δῶρον ἀειδόμενον'" 
ἐν δὲ Ποσείδιππόν τε καὶ «Ηδύλον, ἄγρι᾽ ἀρούρης, 

Σικελίδεώ τ᾽ ἀνέμοις ἄνθεα φυόμενα. 

ἴω. 

5 Ὁ». 

2 



ΒΟ ΚΙ. 

Δη4 {Π|6 σγα ΘᾺ] ΡΟρΙᾺν Ἰθανοβ οὐ Τ γιηποβ, πὸ ρΊθθη 
βεύροϊῖ οἵ Νίοίαβ. ἀπά ἐμὲ βρᾷσρε οὗ δμρλθρεις παῖ 
γον 5. Οἡ {Π6 βαπάβ ; )αιηαροῖιβ, ὑπΠ6 αν νἱο]εῖ, 
ἴοο, ἃ ἐπα βυνεοῦ τὰντῦ]ε οὗ (Α]] δ Πι5, νὰ [Ὁ] 
οὗ Βιᾶυβἢὴ ΠΟΠΘΥ : πα ΕἸ ΡΠ οΥο 5. Ἰγομηῖς πα {πὸ 
Μυβοβ᾽ ογοϊασηθη ψν Πἶο ἢ ἰακαβ [5 πᾶπηθ ἔγοιη {πὲ 
ἔν 50η5 οἵ Ζειι5.1} 

5 Αμπά ν ἢ {Π656 Πα ἴπννονα Ηορεβίρριθ᾽ τηλοπαᾶ 
ΟἹ αδῖευβ ἃπα Ῥευβθιιβ᾽ ΔγΌμη δ ϊς γῸ5}), ἔῃ 6 βυνθεῖ ἄρρὶς 
αἶδο ἔτουη {Π6 Ὀοιρὴς οὔ Ιοξίτηιις ἀπα ἴῃς ἤγχοὶ 
ἤοννειβ οἵ Μεπεογαΐεθ᾽ ροπιβσγαπαξθ, Ὀγάποῃος. οὗ 
ΝΙοαθηθἔαβ᾽ ΤΥ, ἀπ ΡΠ ΔΘΠΠτιϑ᾽ ἐου  Ὀ] ἢ, ἀπ {πὸ 
ἔλρουϊηρ 1] Ρϑὰν οὗ Β᾽ πημηΐαβ ; πα ἤτοτη ἐπ τηδαᾶονν 
ὙὙΠΕΥα ΤΟ 5 ΠΟΥ ρεγέθος φεϊευν Πα Ρ]υοκεᾶ με ἃ 
ἔδυν Ὀ]οοη5 οὔ Ῥαρι ογιῖς ἴο ἴπνγθανα νυ ἸὉΠ ἐπα γθ]]ονν- 
ΘαγΘα ΘΟΥ ἢ σ]θαπθα ἔγοιη Βαοο νυ] 465, ἔλὶν ἔγα δ οὴ 
ὙΠ οἢ της ΠοποΥυ οὗ ἐπ Μιι565 ἀτορ5. 

5 Ης ρμ]αϊξεα ἴῃ ἴοο Αμδοῦθομ᾿ 5 συνθοῦ ᾿γτῖς βοηρ, 
ἃ Πα ἃ Ὀ]οΘοΙα ἐπαΐ τὰν ποῦ [06 βου ἴῃ νεῦϑε 2; ἀπ {πὸ 
ἤοννεν οὔ Αὐομ!]Π ΟΠ 8᾽ οΥἰ5ρ- παϊγοα οαγάοοῃ---ἃ ἔδιν 
ἄτορβ ἤτοι {Π6 οσθὰῃ ; πα ἐμπουθν ἢ γοσηρ' 5Ποοῖς 
οἵ ΑἸεχαηάον᾿β οἰἵνε ἀπὰ ἔπε Ὁ]ὰ6 οουη-ἤἥοννον οὔ Ροΐῃ- 
οἰδέιια ; ἀΠι6 ἀτηάγάσιβ οὐ Ῥοϊγϑίγαϊας, ἴοο, μ6 ἴηννονο, 
ἔπε ρμοοῖ 5 ἤοννευ, ἀπ ἃ ἔλθ βοδυ]οῦ φΌΡΠΟΥ ἔγοηι 
Απεραΐοσ, ἀπα ἐπε ϑ'υυῖδπ. ΞΡ Κοπαγά οὐ Ηδυιποάοιιβ ; 
ἂς δάἀεα ἐπθ ψ 1] ἢε]α-ἤοννειβ οὔ Ῥοςίἀϊρριυβ ἀπά 
Ηβάν]υ5, ἀπ ἔΠ6 ἀποιθομθα οἵ ϑ᾽οο!4ο53; γρᾶ, ᾽ 

1 ὦν 6, ῬΙοΞ ον 68. 
“ ΤΊΘ πᾶτηθ νγοι]α ποῦ ρὸ ἰπίο οἱθσίας ππϑέτο. Ὑ7ῦ 6 ἅτ [ϑἵξ 

 σιι655 νυν ῃαῦ ἰὖ ννὰϑ. 
5Α πίοκηαπιο ρίνθοη Ὁ. ΤΠ δοοῦ ἔτι ἰο Αβοϊορίαοβ. 
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ναὶ μὴν καὶ “χρύσειον ἀεὶ θείοιο ἸΓλάτωνος 
κλῶνα, τὸν ἐξ ἀρετῆς πάντοθι λαμπόμενον" 

ἄστρων τ ̓ ἴδριν᾿ Ἄρατον ὃ ὁμοῦ βάλεν, οὐρανομάκεως 
φοίνικος κείρας πρωτογόνους ἕλικας, 

λωτόν τ᾽ εὐχαίτην Χαιρήμονος, ἐν φλογὶ μίξας 
Φαιδίμου, ᾿Ανταγόρου τ᾽ εὔστροφον ὄμμα βοός, 

τάν τε φιλάκρητον Θεοδωρίδεω νεοθαλῆ 
Ὁ ΄ 3, ἢ 4 ᾿ 

ἕρπυλλον, κυάμων τ᾽ ἄνθεα Φανίεω, 
ἄλλων τ᾽ ἔρνεα πολλὰ νεόῤόγραφα" τοῖς δ᾽ ἅμα 

Μούσης 
Χ , " ,. ἢ. 

καὶ σφετέρης ετε που πρωΐμα λευκοῖα. 
ἀλλὰ φίλοις μὲν ἐμοῖσι φέρω χάριν' ἔστι δὲ μύσταις 

κοινὸς ὁ τῶν Μουσέων ἡδυεπὴς στέφανος. 

2.-.-ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Ανθεά σοι δρέψας ᾿᾿λικώνια, καὶ κλυτοδένδρου 
Πιερίης κείρας πρωτοφύτους κάλυκας, 

καὶ σελίδος νεαρῆς θερίσας στάχυν, ἀντανέπλεξα 
τοῖς Μελεαγρείοις ὡς ἴκελον στεφάνοις. 

ἀλλὰ παλαιοτέρων εἰδὼς κλέος, ἐσθλὲ Κάμιλλε, 
γνῶθι καὶ ὁπλοτέρων τὴν ὀλιγοστιχίην. 

᾿Αντίπατρος πρέψει στεφάνῳ στάχυς: ὡς δὲ 
κόρυμβος 

Κριναγόρας" λάμψει δ᾽ ὡς βότρυς ᾿Αντίφιλος, 
Τύλλιος ὡς μελίλωτον, ἀμάρακον ὡς Φιλόδημος" 

᾿ 4 ΒΕ “ ς αν, 2 ͵ 

μύρτα δ᾽ ὁ ἸΤαρμενίων: ὡς ῥόδον ᾿Αντιφάνης" 
κισσὸς δ᾽ Αὐτομέδων: Ζωνᾶς κρίνα: δρῦς δὲ 

Βιάνωρ' 
᾿Αντίγονος δ᾽ ἐλάη, καὶ Διόδωρος ἴον" 

Ἰὔηνον δάφνῃ, συνεπιπλεκτοὺς δὲ περισσοὺς 
εἴκασον οἷς ἐθέλεις ἄνθεσιν ἀρτιφύτοις. 
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ν ΟΡ ν, ἀπ ἔμ ρο! άθη θουρ ἢ οὔ Ρ]αΐο, Ἔνεὺ ἀϊνίηο, 
411 ἀϑῆθεη ἢ νἰτίαε ; ἀπ Αταΐὰς ἐπουονν ἢ αἰά 
6 βϑὺ ομ, υυῖβε ἴῃ βἰδυουθ, οὐ ὑπ βυβί-θοΥη 
Ὀτάπ ἢ 65 ἔτοπι ἃ Πδανθη-βθοκίηρ ρα]; ἀπα ὑπὸ ἔαϊν- 
ἔγοββθα Ἰοΐαβ οἵ ΟΠπαθυθιοι τϊπρ] οα νυ ΡΠ αἸπλπτ᾽ 
ΡΒΙοΧ,᾿ ἀπᾶ Απίαρογαθ᾽ συν θουϊυ-ὰσηϊρ οχονθ, ἀπῇ 
ΤῊΗδοουἀαθ᾽ παυν]ν ἤοννουεα ἔπ γ πα ἐπαΐ Ἰον ῦ}} ννῖπο, 
πα ἐπε Ὀ]οββοιὴ οἵ Ῥῃδηΐαθ᾽ θοδὴ ἀπ {πΠῸ πον ]ν 
νυ ἴθ θὰ 5 οὗ πηᾶὴν οὐ οῦβ, ἀπ υντῖ ἢ 411} {πος ΕΠ 6 
5}1}} δανν ν ἢϊΐε νἱο]εῖβ οὐ Πὶβ ον Μ6. 

ὅ7 Τὸ τὴν ἔπεπάς 1 τη κα {πὸ οἵδε, αὐ {Π|ς. ουνθοῖ- 
νοϊοθα σαυ]αμα οὗ ὑΠ6 Μιβε5 ἰἴ5 σοι ἴο ἃ}} ἐπ 6 
ἰηϊξϊαϊεα. 

2.--ΤῊΞΝ, ΞΒΤΕΡΗΑΝΌΣΘΞ ΟΕ ΡΗΠΙΡΡΙΘ 

Ρεύσκινα ἴον ἔπδῈ ἤοννευβ οἵ Ηε]ϊοοη ἀπα ἐπε ἢγοί- 
θοστ Ὀ]οοτὴ5 οἵ {πὸ ἔδιηοιιβ Ρίουαη ἔογοςῖβ, τϑαρίπρ' 
ἘΠ6 δαὺβ οἵ ἃ πευνεῦ Ρᾶρο, Πᾶνε ἴῃ τὴν ἔπτη μ] αἰ δ ἃ 
ϑαυ]απα ἴο "ὲ [πὸ ἐπαΐ οἵ Μείθασου. Ὅποῖ Ἰςποννοϑῦ, 
Θχοοϑ]]οπὺ (απ ]}5, ἐπ 6 ἔαηοιι5 υυυϊζουβ οὗ οἱ ; δάση 
ἴο Κπονν πε 1655 θυ πάαπε νεῦβεβ οὐ οἷν γΟΙΠΡῸΣ 
0η65. Απεϊραΐθυ ψ}}} υεαυεν ὑΠῸ σαυ]αηα Κ᾿ ἀἢ 
Θδᾶν οὗ οοῦῃ, ΟΥὐἹπειρογαὰβ Π|κτὸ ἃ ΟἹ δέου οὗ ἱνυ-θουνος ; 
ΑΠΕΙΡΉΙ]5 51}8}} Κη Ὲ ΠΚὸ ἃ ῬαΠοἢ οὗ σγτάροβ, ΤῸ] 5 
{κα τηϑ] Ποῖ πα ΡΒ] θυι5 {1 ἀθγαταοιι5, ΡΑΥΤ ΘΟ ἢ 
{|κ6 τηντὶϊε ἀπ Απερμαπος ΠπΚὸ ἃ το56 ἢ Απξοπιθάοῃ 
ἰδ ἵνγ, Ζοπὰβ α΄ 1Π]|ν, Βίδπον. οακιίθανος, ΑπΕρΌΠι5 
Οἰἵνα Ἰδαᾶνθβ, πα 1)᾽οάουιβ ἃ νἱοϊεῖ. Υἵοῖι πιὰν οοιη- 
ΡᾶγῈ Ενεπιβ ἴο ἃ ἰδιγο], ἀπ πλὴν Οὐποῖα γποιι 1 
ἢανα ἱπυνονθὴ ἴο ν]αῦ ἔλθ ἢν ἤοννενθα Ὀ]Οοηις γοιι 
ΚΘ. 

1 Νοῦ πο ρ]δῃηῦ ποῦν οα]]θα 50 ; 105 ἤονγθν τησδὺ Πᾶνα θθθη 
ἥδτηθ- οο]ουτοά. 

ΜΙ τ 
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3.-.- ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ ΑΣΙΑΝΟΥ͂ 
ΜΥΡΙΝΑΙΟΥ͂ 

Συλλογὴ γέων ἐπιγραμμάτων ἐκτεθεῖσα ἐν Κωνσταντίνου 
πόλει πρὸς Θεόδωρον Δεκουρίωνα τὸν Κοσμᾶ: εἴρηται 
δὲ τὰ προοίμια μετὰ τὰς συνεχεῖς ἀκροάσεις τὰς κατ 
ἐκεῖνο καιροῦ γενομένας. 

Οἶμαι μὲν ὑμᾶς, ἄνδρες, ἐμπεπλησμένους 
ἐκ τῆς τοσαύτης τῶν λόγων πανδαισίας, 
ἔτι που τὰ σιτία προσκόρως ἐρυγγάνειν" 
καὶ δὴ κάθησθε τῇ τρυφῇ σεσαγμένοι" 
λόγων γὰρ ἡμῖν πολυτελῶν καὶ ποικίλων 
πολλοὶ προθέντες παμμιγεῖς εὐωχίας, 
περιφρονεῖν πείθουσι τῶν εἰθισμένων. 
τί δὲ νῦν ποιήσω; μὴ τὰ προὐξειργασμένα 
οὕτως ἐάσω συντετῆχθαι κείμενα; 
ἢ καὶ προθῶμαι τῆς ἀγορᾶς ἐν τῷ μέσῳ, 
παλιγκαπήλοις εὐτελῶς ἀπεμπολῶν; 
καὶ τίς μετασχεῖν τῶν ἐμῶν ἀνέξεται; 
τίς δ᾽ ἂν πρίαιτο τοὺς λόγους τριωβόλου, 
εἰ μὴ φέροι πως ὦτα μὴ τετρημένα; 
ἀλλ᾽ ἐστὶν ἐλπὶς εὐμενῶς τῶν δρωμένων 
ὑμᾶς μεταλαβεῖν, κοὐ κατεβλακευμένως" 
ἔθος γὰρ ὑμῖν τῇ προθυμίᾳ μόνῃ 
τῇ τῶν καλούντων ἐμμετρεῖν τὰ σιτία. 
καὶ πρός γε τούτῳ δεῖπνον ἠρανισμένον 
ἥκω προθήσων ἐκ νέων ἡδυσμάτων. 
ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔνεστιν ἐξ ἐμοῦ μόνου 
ὑμᾶς μεταλαβεῖν, ἄνδρες, ἀξίας τροφῆς, 
πολλοὺς ἔπεισα συλλαβεῖν μοι τοῦ πόνου, 
καὶ συγκαταβαλεῖν καὶ συνεστιᾶν πλέον. 

ττό 
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3.---ασλΤτΗΙᾺ 5. ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌῦΞ ΟΕ 
ΜΥΕΙΝΑ 

Ηὶς εοἰϊοοίϊοπ ὁ [ποὺ ορίσγαηις ργϑδοηίοε ἵν (Ὀποίαπίϊιορίε 

ἰο Τλεοοάογιδ, δοὺ ΟΡ (Οὐδηιας. ἐδ αροιγίοη. Τῆο , , ; 

ῬτγοθηιΣ 0676 ϑροῖθη αὐεν ἐδ Τγεχιοηί τϑοϊ αίοη5 σίυθνι 
αἱ ἐλαΐ ἐΐγιο. 

ΤΙ ΞΌΡΡΟΒΕ, ὅϑῖγβ, ὑπαὶ γοῖι ἅτ 50 σ]αξεθα νυ τ! τΠϊς 
θαπαιοδῖὶ οἵ νἁγίοιις ᾿ἰζουαγυ ἀἰβηθς ἐπαὶ ὑπὸ ἐοοά 

γοὰ δαὺ οοπεϊηιιθβ ἴο γἷβδθ. [πάθϑα γα ἰὉ οὐδηηθά 
ὙΠ} ἀἀαἰηξ 65, ἴῸγ τὰν Πᾶνα βουνοα ἃρ ἴο γοὰ ἃ 

μϊχοα ἔδαδὶ οὔ ρυθοίοιις πα ναοὶ ἀϊβοοισθο δη 

Ῥουβυδαθ γοῖ ἴο Ἰοὸῖκ ψτἢ οοηξομηρῦ ὁ. οὐίπαῦν 

ἴατε. ὙγΠηαῦ 5841} 1 ἄο που 958]1] 1 41ΠΠ]0ὺνν νι ῇῃὰξ 
1 μαᾶ ργεραγθᾷ ἴο 1ἰδ πππϑαΐθπ πα 5ροῖ], οὐ 5181] 

 ἀχροβα ἰδ ἴῃ ὑπὸ τϊα]6 οὐ ἔπε τηλγκοὶ ἴον 5816 
ἴο γοῖδὶ! ἀθα]οὺβ δ Δὴγ Ρῥυίοθ τ νν ἢ} οί ὙγΠῸ 
ἵπ ἐπαΐξ οαβθ Ὑν}}} νναηΐ δὴν ῥαγῇ οὗ ΤῈΥ νγᾶγο5 ΟΥ ΨΠῸ 

γι] σῖνα ἔνοραποθ Ὁ τὰῦ υυυϊτησο, ἀΠ]6 55 ἢΐϑ 
ΘᾺΥΒ γ6Υ6 βίορρθα πρὸ Βαυΐῦ 1 πᾶνε ἃ μορεὲ ἐπα 

γοιι ΠιὰΥ Ραγΐακε οὗ τγνγ ννου]ς ΚίπαϊνΥ ἀπᾶ ποῖ 

ἱπα  Ἔγεηεϊν ; ον ἰδ ἴα ἃ Πα] ἢ γοῖι ἕο δϑεϊμηδξο 
ἔπε ἔλτε οὗ ἃ ἔδαβδῦ Ὀν ὅπῸὶ Ποβϑῦ 5 ἀθϑῖτε ἴο ρίδαβθ 
Δ]ΙΟΠ6. 

19 Βεβίάθβ, 1 δὴ ροίηρ ἴο βϑῦνε γοῖὶ ἃ πηθὰ] ἴο 
ὙΠΟ τὰν πον βανουγίησς σοπέγ!αΐθ. ΕῸΣ εἴπ 

ἴξ 15 ποῦ Ῥοββί!]ς οὶ γοὰ ἴο δη]ου ἐοοᾶ ψουΐην οἵ 
οι ὈΥ͂ ΤΥ ΟΥ̓ Θχουθομβ ἀπο, Πᾶνα ρογϑιδϑ 
ὔληΥ ἴο 5ῃαγα ἴῃ6 ἰγοιθ]Ὲ ἀΠα δχρθπβα ἃπᾶ Ἰοίη 
ὙΠ τα ἴῃ ἐθαϑεϊηρ᾽ νοι] ΠΟ 6 βαρ ὑπιοι5 γ. [ηἀερά 
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καὶ δὴ παρέσχον ἀφθόνως οἱ πλούσιοι 
ἐξ ὧν τρυφῶσι: καὶ παραλαβὼν γνησίως 
ἐν τοῖς ἐκείνων πέμμασι φρυάττομαι. 
τοῦτο δέ τις αὐτῶν προσφόρως, δεικνὺς ἐ ἐμέ, 
ἴσως ἐρεῖ πρὸς ἄλλον: “ ᾿Αρτίως ἐμοῦ 
μάξαν μεμαχότος μουσικήν τε καὶ νέαν, 
οὗτος παρέθηκεν τὴν ὑ ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαγμένην." 
ταυτὶ μὲν οὖν ἐρεῖ τις, Τοὐδὲ τῶν ,“σοφωτάτων, 
τῶν ὀψοποιῶν, ὧν χάριν δοκῶ μόνος 
εἶναι τοσαύτης ἡγεμὼν. πανδαισίας. 
θαρρῶν γὰρ αὐτοῖς λιτὸν οἴκοθεν μέρος 
καὐτὸς παρέμιξα, τοῦ δοκεῖν μὴ παντελῶς 
ξένος τις εἰναι τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ συνηγμένων. 
ἀλλ᾽ ἐξ ἑ ἑκάστου σμικρὸν εἰσάγω μέρος, 
ὅσον ̓ ἀπογεῦσαι: τῶν δὲ λοιπῶν εἰ ἰ θέλοι 
τυχεῖν τις ἁπάντων καὶ μετασχεῖν εἰς κόρον, 
ἴστω γε ταῦτα κατ᾽ ἀγορὰν ζητητέα. 
κόσμον δὲ προσθεὶς τοῖς ἐμοῖς πονήμασι, 
ἐκ τοῦ βασιλέως τοὺς προλόγους ποιήσομαι" 
ἅπαντα γάρ μοι δεξιῶς προβήσεται. 
καί μοι μεγίστων πραγμάτων ὑμνουμένων 
εὑρεῖν γένοιτο καὶ λόγους ἐπηρμένους. 

Μή τις ὑπαυχενίοιο λιπὼν ζωστῆρα λεπάδνου 
βάρβαρος ἐς βασιλῆα βιημάχον ὄμμα τανύσσῃ!" 
μηδ᾽ ἔτι Περσὶς ἄναλκις ἀναστείλασα καλύπτρην 
᾿ 7, 

ὄρθιον ἀθρήσειεν' ἐποκλάζουσα δὲ γαίῃ, 
καὶ λόφον αὐχήεντα͵ καταγνάμπτουσα τενόντων, 

Αὐσονίοις ἄκλητος ὑποκλίνοιτο ταλάντοις. 
ἡσπερίη θεράπαινα, σὺ δ᾽ ἐς κρηπῖδα 1 αδείρων,. 

καὶ παρὰ πορθμὸν᾽ Ἴβηρα καὶ ᾿Ωκεανίτιδα Θούλην, 
ἤπιον ἀμπνεύσειας, ἀμοιβαίων δὲ τυράννων 
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6 τὶς ἢ σαν πὸ ρα πα πεν οὗ {Ππ ὶν ἤπιε ῆοο, ἀπά 
δοσορεπρ {Πα 1 ἰακα αυϊΐα βἴποοσο ρυάθ ἴῃ {πεῖν 

ἀαϊητῖθ5. Απαᾶ ομπο οἵ ἔπ θπὶ ροϊπεϊηρ αὐ ΠῚ6 ΤηᾶῪ 58 Υ͂ 
ΡΕΪν ἴο ἀποῦμοσ, “1 γθοθηῦν Κηθαάθα ἔγοβἢ ροδϑίϊοαὶ 

ἀοιυρἢ, ἀπ ψνηαὶ ἢῈ βοῖνοβ ἰ5 οὗ τὴν Κηθδάίηρ. 

Τῆς πα θα ποῦ ἀπε υυϊδοϑῦ οὗ {Πο86 5Κ|16α σοὺ κκ5 

τᾶΥ 5ᾶν, ἔπ Πκ5 ἴο ΠΟ π 1 ἀἰοπα ἅπὶ ὑποιρ]ῖ ἕο θὲ 

ἴΠ 6 Ἰογτὰ οὗ βι6 ἢ ἃ σον ἔδαϑδί. ΕῸν 1 τνβοὶ πᾶνε Πδὰ 

{Π6 σοῦτασα ἴο πη κ6 ἃ 5] 6 που σοηἐὐοι ἔ Ὸ ΠῚ τὴν 

ΟΥ̓ ΤΟΒΟΌΓΟΘΒ 50 ἃβ ποῦ ἴο 5661} δ8ῃ Θη 6. 5 γΔΠΡῸΥ 

ἴο Τὴῦ σιδβῖβ. 1 ἰηἰγοάποθ ἃ 5γη4}} ρογίϊοη οὔ δος} 

“ροεῖ, 58 ἴο ἴαβίε : θὰ 1 ἀηγοπο νῖβῃθα ἴοὸ Πᾶνε 
411} ἐπ6 γοϑὲ δπα ἴακα Πὶβ 4] οὗ 1Ὁ, ἢ6 πηυϑὺ 566 κ ὦ 

ἴῃ ἐπε τπὰυκεῖ. 

45 Τὸ δἃ οὐπδιηθηΐ ἴο τὴν ΜΟΥ 1 Μ}1}} θα οῖη τὴν 

Ρτεΐαοα ἢ ὑΠ6 ΕἸ ΡΟ ΟΣ 5 ργαΐθθ, ἔου ὑππι5. 411 νν1}} 
οοπἐϊη8. ὉΠ6ΘΥ σὍΟα διυβρίοεθ. ΑΔβ 1 κἷηρ οὔ νεῖν 
σγεαὺ τηδΐζουβ, τηᾶν ἴδ θ6 τηΐηθ ἴο πα νγοντ 5. δα 0 8}}ν 
Θχαϊξεα. 

(μι Ῥναῖδο οὗ «παίωιαη) 

εὐ πὸ Ραγθαγίαη, ἔγεθίησ Πἰμ56 1} ἔγομη {Π6 γόκε- 

βέγαρ ὑπαῦ ρά5565 ὉΠ 6Υ [15 πθοῖ, ἄγ ἴο ἢχ 15 σὰΖθ 
οἢ οἷἱ Κίηρ, ὑΠ6 τηϊρ νυ ὙΥΔΥΤΊΟΥ ἢ ΠΟΙ ἰοῦ Δπν ννθὰΚ 
Ῥουβίαπ ϑγουηδ ἢ Γαῖδα ΠΟΙ ν ὶ] ἀπ ἸΟΟΚ βἰταϊρηῦ αἱ 
τη, θαϊ, Κποο]ησ οα ἴπ 6 στοῦ πα Ρεπαϊηρ ἢ 6 

Ο Ρτουα ἀγοὸἢ οὗ Πδὺ πθοῖ,, Ἰεῦ Ποὺ οομηθ ἀπο] θα ἀπᾶ 

Βα Ὀυἶδ ἴο βομηδη 1π50166. Απα ἔποι, παπαάιηδία οὗ 
ἐπε νυοϑῦ, Ὀγ [γε οϑὲ (κι α1Ζ ἀπα ὑπὸ ϑρδηῖθῃ ϑἔγαϊς 

δηθὰ Οοοδη ΤΠ ]6,} γαῖμα. ἔγθοὶγ, ἀπ οοὰηῃϊίηρ ἐπ 6 

1 Ῥυϊίδίη, 
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κράατα μετρήσασα τεῇ κρυφθέντα κονίῃ, 
θαρσαλέαις παλάμῃσι φίλην. ἀγκάζξεο Ῥώμην" 
Καυκασίῳ δὲ πένοντι καὶ ἐν ῥηγμῖνι ΚΚυταίῃ, 
ὁππόθι ταυρείοιο ποδὸς δουπήτορι χαλκῷ 
σκληρὰ σιδηρείης ἐλακίζετο νῶτα κονίης, 
σύννομον ᾿Αδρυάδεσσιν ἀναπλέξασα χορείην 
Φασιὰς εἱλίσσοιτο φίλῳ σκιρτήματι νύμφη, 
καὶ καμάτους μέλψειε πολυσκήπτρου βασιλῆος, 
μόχθον ἀπορρίψασα γιγαντείου τοκετοῖο. 
μηδὲ γὰρ αὐχήσειεν. ᾿Ιωλκίδος ἔμβολον ᾿Αργοῦς, 
ὅττι πόνους ἥρωος ἀγασσαμένη ΠΠαγασαίου 
οὐκέτι Κολλὶς ἀ ἄρουρα, γονῇ πλησθεῖσα Ευγάντων, 
εὐπτολέμοις σταχύεσσι μαχήμονα βῶλον ἀνοίγει. 
κεῖνα γὰρ ἢ μῦθός τις ἀνέπλασεν, ἢ διὰ τέχνης 
οὐχ ὁσίης τετέλεστο, πόθων ὃ ὅτε λύσσαν ἑλοῦσα 
παρθενικὴ δολόεσσα μάγον κίνησεν ἀνάγκην" 
ἀλλὰ δόλων ἔκτοσθε καὶ ὀρφναίου κυκεῶνος 
Βάκτριος ἡμετέροισι Γίγας δούπησε βελέμνοις. 
οὐκέτι μοι χῶρός ΤῸ ἀνέμβατος, ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ 
Ὑρκανίου κόλποιο καὶ ἐς βυθὸν Αἰθιοπῆα 
᾿Ιταλικαῖς “νήεσσιν ἐρέσσεται ἥμερον ὕδωρ. 
ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, ἀφύλακτος ὅλην ἤπειρον ὁδεύων, 
Αὐσόνιε, σκίρτησον, ὁδοιπόρε' ͵᾿Μασσαγέτην δὲ 
ἀμφιθέων ἀγκῶνα καὶ ἄξενα τέμπεα Σούσων, 
Ἰνδώης ἐπίβηθι κατ᾽ ὀργάδος, ἐν δὲ κελεύθοις 
εἴποτε διψήσειας, ἀρύεο δοῦλον Ὑδάσπην' 
ναὶ μὴν καὶ κνανωπὸν ὑπὲρ δύσιν ἀ ἄτρομος ἕρπων 
κύρβιας ᾿Αλκείδαο μετέρχεο" θαρσαλέως δὲ 
ἴχνιον ἀμπαύσειας ἐπὶ ψαμάθοισιν Ἰβήρων, 
ὁππόθι, καλλιρέεθρον ὑ ὑπὲρ βαλβῖδα θαλάσσης, 
δίζυγος ἠπείροιο συναντήσασα κεραίη 
ἐλπίδας ἀνθρώποισι βατῆς εὔνησε πορείης. 
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ποδᾶς οἵ πὸ βιοσοοββῖνα ὑγγαηΐβ ὑπαῦ ἀγα θαυ οα ἰὴ 
ἴῃ ἀπιδῦ, εἰργαοα ἢν θοϊονεὰ ἤοιηθ νυ ἐγαβίξα] 
ἀττη5. Βγ {πῸ τἱᾶσε οἵ {πὸ (ὐδποαββ ἅπὰ ὁπ {πὸ 
(]ο απ 5ῃογθ, ΠοΥΘ πος πῸ Παια ὕδοκ οἵ {πὸ 
ἴτο 5011] νγῶἋβ ΙΌΚΟΘα Ὀγ {πδ τοβουπάϊησ Ποοῖς. οὗ 
{πὸ Ὀγαζθ }]ς, ᾿Ιεῦ {πὸ ῬΠαβίαη Ὀγ6, υνδανίησ ἃ 
τ ϑ Ὑ6 ἴῃ σοιραην Ί ἢ ἴΠ6 Ηδιηδαάγν 5, ν Π 66] ἰὴ 
πῸ ἄδποε 586 Ἰἴονεβ, πα οαβιϊηρ' νὰν Ποὺ ἀγοδα οὗ 
ΠηΠ6 τὰσοα οὔ σ᾽απῖβ, βίη ἔπΠ6 Ἰαθοιτ5. οὗ ΟἿ τηδηγ- 
βοδρίγεα ρυῖποα. 

Ὁ5 1.6δὲ ποῖ {ΠῸ ῥτοὸν οἵ Π ββα] δη ΑΥΡῸ ΔΠΥ͂ ἸΟΠΡῸΓ 
θοαβὲ ἐπαΐ ἔπε (Ο]ο] ἴλη Ἰπα, ἴῃ ἀννα οἵ {ῃ6 Ὄχρ] οἱ 5 

οὗ {Πε6 Ῥασαβάθδῃ ἤθτο,, σδαβεα ἴο "6Ὲ ἔδυ χὰ Ὀγν 
π6 βεεα οἵ σἰαηΐβ πα θθαν ἃ Παγνεβὺ οἵ υγαυγο 5. 
ΤῊ Ϊΐβ ἰ5 εἰ πεὺ ἐπε ἱπνεηζίοη οἵ [Ὰ4}0]6, ΟΥ̓́νσὰ5 Ὀγοιρῆς 
αθοὰῦ ὈΥ̓͂ ὑπῃοὶν τ, απ ἴΠ6 οὐαῖον πηδία θη,2 " 
χηδαάεπεα Ὀζ ἴονε, βεῦ {πε ἔογοςε οἵ ἤδὺ τηᾶσῖο ἴῃ 
πιοϊΐοη. Βυὲ ψιποιΐ γα οὐ πΠ6 ἀκ Π6]]- θτοῖῃ 
της Βεαοίγίδη σίαπὶ [611] θαΐογα οὐγν 5ῃδξιβ. Νὸ ᾿δπὰ 
ἷς. ΠΟΥ ᾿πδοσθβϑῖ] 6 ἴο τηρ, Ραΐ ἰπ ἐπε νγαΐθῖς οὔ {6 
(αϑρίδη δηα ἐὰν ἃ5 {πε Ρεγβίδη Οαα]Ὲ {ΠπῸ6 νὰ πα 564 
5685 ἅτ θδαΐθῃ ὈΥ [{4]18} ΟΔΥ5. 

τς ΤΊ 60 πον, που Ἐοτηδη ἔγάν !] 6, ππϑβοουϊθα Ον ΟΣ 
ἔπεα γΠ016 οοπεϊηεπῦ πα ἰθὰρ ἴηι ἔσπασηρῃ. 'γανοῖβθ- 

ἴηρσ {πΠ6 γθοθββθβ οἵ δονιηΐα ἀπα {π᾿ ἱπΠοβρί ]6 ρθη 
οἵ ὅ.58, ἀδϑοεπα οἡ {Π6 ρῥ]απ5 οἵ [παϊΐὰ, ἀπα οἡ τ Υ 
τοδά, 1 ποὺ τ αἰῃϊγβῦ, ἄγαν νναίου ἔτοτη δηβ αν 
.Ηγάδβθρεβ. Ὗἴεδ, ἀπ νναἱκ ἔβαν! δββ ἴοο ὀνϑὺ ἴῃ ἀδγκ 
Ἰαπᾶϑς οἵ {πε ννεβί, πᾶ 566 ὶς ἔπΠ6 ρ1Π|ὰγ5 οἵ Ηδύδοῖ]αβ ; 
γοϑὺ ἀπδ] τη α οἢ ὑΠ6 βαπαᾶβ οὗ ϑραϊπ. Ποσο, ἀΡρονα 
Ἐς ἘΠγΈϑῃο α οὗ {Ππ6 Ἰονεὶν 568, {Π6 ὑνναΐὶη ΠΟΥ π5 οὗ 
1η6 οοπεϊπεηΐβ τηθοῦ ἃπα βἰΐθποθ τη6 π᾿ 5 Πορα οὗ 
ΡΙορτοβ5 ὈῪ ἰαπᾶ. Ττγανουβδίηρ ἴῃη6 εχ γον οἵ 

1. Ζάβοη. 2 Μρᾶρα. 
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ἐσχατιὴν δὲ Λίβυσσαν ἐπιστείβων Νασαμώνων 
ἔρχεο καὶ παρὰ Σύρτιν, ὅπη νοτίῃσι θυέλλαις 
ἐς κλίσιν ἀντίπρῳρον ἀνακλασθεῖσα Βορῆος, 
καὶ ψαφαρὴν ἄμπωτιν ὕπερ, ῥηγμῖνι ἁλίπλῳ 
ἀνδράσι δῖα θάλασσα πόρον χερσαῖον ἀνοίγει. 
οὐδὲ γὰρ ὀθνείης σε δεδέξεται. ἤθεα γαίης, 
ἀλλὰ σοφοῦ κτεάνοισιν ὁμιλήσεις βασιλῆος, 
ἔνθα κεν ἀΐξειας, ἐπεὶ κυκλώσατο κόσμον 
κοιρανίῃ: Τάναϊς δὲ μάτην ἤπειρον ὁρίζων 
ἐς Σκυθίην πλάζοιτο καὶ ἐς Μαιώτιδα λίμνην. 
τοὔνεκεν, ὁππότε πάντα φίλης πέπληθε γαλήνης, 
ὁππότε καὶ ξείνοιο καὶ ἐνδαπίοιο κυδοιμοῦ 
ἐλπίδες ἐθραύσθησαν ὑφ᾽ ἡμετέρῳ βασιλῆϊ, 
δεῦρο, μάκαρ Θεόδωρε, σοφὸν στήσαντες ἀγῶνα 
παίγνια κινήσωμεν ἀοιδοπόλοιο χορείης. 
σοὶ γὰρ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ἐμόχθεον' εἰς σὲ δὲ μύθων 
ἐργασίην ἤσκησα, μιῇ δ᾽ ὑπὸ σύξυγι βίβλῳ 
ἐμπορίην ἤθροισα πολυξείνοιο μελίσσης, 
καὶ τόσον ἐξ ἐλέγοιο πολυσπερὲς ἄνθος ἀγείρας, 
στέμμα σοι εὐμύθοιο καθήρμοσα Καλλιοπείης, 
ὡς φηγὸν Κρονίωνι καὶ ὁλκάδας ᾿Εννοσιγαίῳ, 
ὡς "Δρεῖ ζωστῆρα καὶ ᾿Απόλλωνι φαρέτρην, 
ὡς χέλυν Ἑρμάωνι καὶ ἡμερίδας Διονύσῳ. 
οἶδα γὰρ ὡς ἄλληκτον ἐμῆς ἱδρῶτι μερίμνης 
εὖχος ἐπιστάξειεν ἐπωνυμίη Θεο ώρου. 

ΠΠρῶτα δέ σοι λέξαιμι, παλαιγενέεσσιν ἐρίζων, 
ὅσσαπερ ἐγράψαντο νέης γενετῆρες ἀοιδῆς 
ὡς προτέροις μακάρεσσιν ἀνειμένα" καὶ γὰρ ἐῴκει 
γράμματος ἀρχαίοιο σοφὸν μίμημα φυλάξαι. 
᾿Αλλὰ πάλιν μετ᾽ ἐκεῖνα Ῥπαλαίτερον εὖχος 

ἀγείρει 
ὅσσαπερ ἢ γραφίδεσσι χαράξαμεν ἤ τινι χώρῳ, 
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Γὰργα, πὸ Ἰαπὰ οἵ πε Ναβδιηοθβ, γοΔ ἢ 50 {πὸ 
ϑυγῖῖβ, Πετα ὑπὸ 5θὰ, ἀσίνοπ ὕδοκ ὈγῪ βουςῃοῖὶν 
σά 165 ζοννασαβ ὑπ δάνθυβε βῖίορε οἵ [6 πουῖ, αἴογας 
Ράᾶββαρδ [Ὁ τη6 η ΟΠ ἴοοῦ ονοὺ {πδ βοῦς ΜΕΡῊ ἔγΟ ΠῚ 
νΥΒῖοἢ τἢ Πὰ5 ἜΡθ 64, ὁπ ἃ θθδοὴ ἐπαὺ 5105 54}]} ονευῦ. 
ΤῊΣ τοσίομβ οἵ πὸ ἔογεῖσηῃ ἰαπαὰ 5Π84}} γεοοῖνα γοι, 
θυῦ γοὰ ψ1}} »ὲ διηἱὰ ἴδ Ροββϑθβϑίοηβ οὗ ΟἿ υνῖβα 
Κίηρσ, ὙΠ] ἤονευ νὰν γοὶ ΡΙΌΡΤΘΟΒΒ, βίποθ ἢθ ἢδϑ5 
δποοιηραββθᾶ 1Ππ6 νου ἴθ ἢἰς ἀομιϊπίοπ. [πὶ ναΐῃ 
πον νου] ἔπε Ἀπα15. ἴῃ ἰΐ5. σοῦγβα τοι ρ ϑου  ἶὰ 
ἴο {πε 5θὰ οἵ χοῦ αἰζειηρὶ ἴο ᾿ἰπϊὺ {πὸ οοπεϊπεηξς οὗ 
Εασορα ἀπ Αϑβίἃ. - 

55. 50 πον ὑπαὺ {πΠῸ  ΠοΪ]Ὲ δαυτῃ ἰ5. ἔ1}} οἵ Ρεϊονεά 
Ρθᾶσθ, πον ὑπαῦ {πΠῸ ἤοροβ οἵ αἰθῦαιγθουβ αὖ Ποπης 
ἃ Πα ἀρτοὰα ἤᾶνε θδεη βιαϊίζεσθα ὈγῪ Οὐ ΕἸΠΡΕΙΌΥ, 
οοιηθ, δ]εϑὶ ΤΠΘοάοσιβ, ἀπ ἰοῦ τι ἰηϑυϊζαϊςε ἃ σοπ- 
ἰεϑὺ οἵ ροϑίϊο 5Κ1}} ἀπα βἴαγὲ {Π6 πηιβῖς οἵ ἔπε βἰ που β 
ἄάποθ. 1 ρεγξουιηθα {Π18 ἰα5κ [Ὁ γοι ; ἴον γοῖ 1 
ΡΓΘΡασθα {πὶ8 νροσυκ, οοἸ]εοϊίπσ ἰῃ οπ6 νοϊπτηα ἐπε 
βυθοῦ τη ΘΙ ΠΑ Πα ἴδε οὗ {πῸ δα {Ππαΐ νἱβὶϊς τῆδην 
Ὀ]ΟΒϑο 5 ἢ σαςπῃουῖηρσ 560} ἃ πο ἢ) οἵ ναγεα ἤοννουβ 
ἔγοτη {η86 εἰεσν, 1 ρ]απίθα ἃ ννυθαῖῃ οἵ ροεῖϊς ε]ο- 
ααθποα ἴο ΟΥἾῈΓ γοὰ, ἃ5. ὁη6. οἤδεδτγιηρ Ὀθθοἢ-] αν 88 
ἴο ΨΦονε ΟΥ 5ῃϊρ5 ἴο ἔπς6 Ἐδυῃ- 5 ΠΑ ΚΟΥ, ΟΥἩὰ Ὀτγδαβί- 
Ρἰαῖας ἴο Αὐὲβ οὐ ἃ αυῖνοῦ ἴο Αρο!]ο, οὐ ἃ ἴγγὲ ἴο 
Ηδυτηθ5 ΟΥ σ,ᾶρΡΕῈ5 ἴο 1)οηγβιθΒ. ΕῸΣ 1 Κπὸν {πῃαὶ 
της ἀεαϊοαΐϊίοη ἴο Τ ΘΟαοτιβ νν1}} 1Π5}1}] οἴθυπδὶ σἹοῦν 
ἰηΐο {15 ὑνουκ οὗ τὴν βἴυαν. 
1] ἢνϑὺ βο]θοῦ ἔου γοῖ, οοιηρειίπρ ἢ τηδθη οὗ 

ο]α {ίμηθ, 411} ὑπαῦ ἔΠὸ ραγεπὶς οἵ πε πεν βοὴρ νυσοῖα 
ἃ5 8Ὧη οἴου ησ ἴο {Π6 οΪά σοάβ. ΕῸΓ ἴδ ννᾶὰβ τηθοῖ ἴο 
Δ σα ἴο {Π6 υνῖβα τηο 66] οὗ {πε ἀποίεπὶ τυσίζουϑ. 

ΑΥἴου {Ππο88 ἀραῖη ΘΟΠῚ65 ἃ τποῦ6 διηθι τίου. οΟ]]6ο- 
τίοη οὗἉ 41} ΟὟ ρδπβ σοῖς εἰϊποὺ ἴῃ ρ]ασα5 οὐ οα μι ]]- 
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εἴτε καὶ εὐποίητον ἐπὶ βρέτας, εἴτε καὶ ἄλλης 
τέχνης ἐργοπόνοιο πολυσπερέεσσιν ἀέθλοις. 

Καὶ τριτάτην βαλβῖδα νεήνιδος ἔλλαχε βίβλου 
ὅσσα θέμις, τύμβοισι τάπερ θεὸς ἐν μὲν ἀοιδῇ 
ἐκτελέειν νεύσειεν, ἐν ἀτρεκίη δὲ διώκειν. 
ὍὍσσα δὲ καὶ βιότοιο πολυσπερέεσσι κελεύθοις 

γράψαμεν, ἀσταθέος δὲ τύχης σφαλεροῖσι ταλάν- 
τοίς, 

δέρκεό μοι βίβλοιο παρὰ κρηπῖδα τετάρτην. 
Ναὶ τάχα καὶ πέμπτοιο χάρις θέλξειεν ἀέθλου, 

ὁππόθι κερτομέοντες ἐπεσβόλον ἢ ἦχον ἀοιδῆς 
γράψαμεν. ἑκταῖον δὲ μέλος κλέπτουσα Κυθήρη 
εἰς “ὀάρους ἐλέγοιο παρατρέψειε πορείην 
καὶ γλυκεροὺς ἐ ἐς ἔρωτας. ἐν ἑβδομάτῃ δὲ μελίσσῃ 
εὐφροσύνας Βάκχοιο, φιλακρήτους τε χορείας, 
καὶ μέθυ, καὶ κρητῆρα, καὶ ὄλβια δεῖπνα νοήσεις. 

4-. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Στῆλαι καὶ γραφίδες καὶ κύρβιες, εὐφροσύνης μὲν 
αἴτια τοῖς ταῦτα κτησαμένοις μεγάλης, 

ἀλλ᾽ ἐς ὅσον ζώουσι" τὰ γὰρ κενὰ κύδεα φωτῶν 
ψυχαῖς οἰχομένων οὐ μάλα συμφέρεται: 

ἡ δ᾽ ἀρετὴ σοφίης τε χάρις καὶ κεῖθι συνέρπει, 
κἀνθάδε μιμνάζει μνῆστιν ἐφελκομένη. 

οὕτως οὔτε Πλάτων βρενθύεται οὔτ ̓[ἀρ]" Ὅμηρος 
χρώμασιν ἢ στήλαις, ἀλλὰ μόνῃ σοφίῃ. 

ὄλβιοι ὧν μνήμη πινυτῶν ἐνὶ τεύχεσι βίβλων, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐς κενεὰς εἰκόνας ἐνδιάει. 
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του βἰαΐιθα οὐ οὴ ἐπε οἴποὺ νἀ ο]ν αἰβιυθυϊεα 
ΡΘΥ ουτηδποαβ οὗ ἰδ θουϊουβ Ατσί. 
ΤῈ {πῖτα 5ἰαγεϊηρ. Ροῖπὶ οὔ {π6 γοὰηρς ΟῸΚ 15 

ΟΟΟΟΡΙΘά, ἃ5 [Γ ἃ5 ἰδ νγὰβ Δ] ουνεὰ ἃ5, θγῚ ψν Παὶ σα 
δταηῖθα τ8. ἴο υυυῖζε οἢ ζομ 5 πὶ νεῦβα θὲ Δ ΠΥ ]πρ' 
ἴο πε ὑγαίῃ. 

Νεοχὲ νυῆαῦ νγαὲ στοῖε οα πε ἀσδνίουβ ραΐῃβ οἵ 11{Ὲ 
ἃηᾶα {πὸ ἀδοει τ] Ὀαϊαποθ οὔ ἱποοπϑίδαης Εογΐαπο, 
ὈεΠο]α αὖ ἐπε Τοασὶ ἢ θα56- πὸ οἵ ὑπ θοΟΚ. 

ἵεα, ἀπ ρευμᾶὰρβ γοῖ τηᾶν θὲ μ]βαβεά Ὀγ {π6 
οαστη οὗ ἃ ἢ οοπίεβὶ,  Πονα νναχίπρ ἀραβῖνα να 
ψυτοΐα βουυτ]οι5. γἤγηθ, πα Ουίπεγθα τηὰν βίθαὶ ἃ 
βίχτἢ θΟΟΚ οὗ νεῖϑβθ, τὰ γπῖηρ ΟὐἹ ρϑὶῃ αϑίάα ἴο οἹερίας 
σΟΏνεΥβα ἀπ βυνεεῦ ἴονθ. ΕἾΠΑΙΥ ἷἰπ ἃ βενεπῖῃ 
ΒοΠΘΥ-οοΙὴ γοὰ Ψ01}] ἢπα ἐπα Ἰογβ5 οἵ Βδοοῆιβ ἀῃὰ 
ΕΙΡΘΥ ἄδποαβ ἃπα ννἷπα πα οὰρ5 ἃπα τίοῃ θαηαααῖβ, 

4. ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

ΟοιῦμΝ5 δπα ρἱοΐαγεβ πα ἰπβοῦ θα α ἰαθ]εῖβ ἅτ ἃ 
ΒΟΌΤΟς οὗ σγεαὺ ἀε]σηῦ ἴο ἐποθῈ γῆο ῬόοββεῈβ85 ἔῃ 6, 
θαῦ οὔἱν ἀυτίπρ {πεῖν 11Π{6 ; ἔου ἴΠ6 δπηρίν οἹοῦν οἵ 
τπδι ἄο65 ποῦ τπιοῃ θεπθῆξ ἐπε ΒΡ 115 οὗ ἴῃς ἀδδα. 
Βαυΐ νἱτῖπε ἀπὰ {πε στᾶσα οἵ νψίβάοτιη θοΐἢ δοοοιραην 
5 ἔπεα δῃα βυγνῖνα ἤοσα αἰἰγαοιῦπηρ ΤηΘΙΊΟΥΥ. 80 
πϑιῖμεν ΡΙαῖο ποὺ Ηοιηδὺ ἴακοβ ργάθ ἴῃ μοί 65. ΟΥ̓ 
τηοπυμηθηΐε, θα ἴῃ ἡ ]βάομ ἀ]οημθ. Β]θββεα ἀγα ὑπδῪ 
ὙΠΟΒ6 ΤΠΘΙΠΟΥῪ 15 ΕΒ] Π6α ἴῃ νν]56 νοΪπη65 πα ποῖ 
ἴῃ ΕἸ ΡΤΥ ἰπηᾶ 68. 
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ΒΟΟΚνΥν 

ΤῊΗΒ ΔΜΑΤΟΕΥ ἘΕΡΙΘΟΒΑΜΒ 

ΙΝ ὑμὶ5 Ῥοοῖς Νοβ. 134-215 ἀγα ἔγοπὶ ΜΙ θασου β δίερἼαημι8, 
Νοβ. 104-.-53 ἔγομῃ {πᾶὺ οἵ ῬΒΠΙΡΡυΒ, ἀθπα Νοβ. 216-309 ἔγοιη 
ὕῃ8 γοὶθ οὗ Αραΐίηϊαβ. Νοβ. 1-103 ἂνὸ ἔγοῃ) ἃ ΘΟ] ]θοῦϊοη 
γγῃο ἢ} 1 ΒΌΡΡοβα (1 Θἰδα(γ}16 0) ὕο ἢᾶνθ Ὀθθη τηδάθ ὈΥῪ 
Βαπηιῖβ, ἃ5 10 σοη 15 ΠΘΑΡΙν ἃ]}] Π]5 Ῥοθιηβ. 10 ΘΟΙΏΡΓΒΘΒ ἃ 
ΘΟΠΒΙ θυ }]6 ΠῈΣ ΟΡ οὗ ῬΟΘΠῚ5Β ὑπαῦ πϑὺ πᾶν Ὀδθη ἧἴπ. 
ἽΜΟΙθΘαρου 5 δέερλμαλιιθ. ἘΊΠΑΠγ, Νοβ. 909-309 ἃ ἴγοιη 
ὉΠ ΚΗ ΟῚ) ΒΟΌ1 068. 



Εἰ 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΕΡΩΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΠΟΙΗΤΩ͂Ν 

Ἰ. 

Νέοις ἀνάπτων καρδίας σοφὴν ζέσιν, 
ἀρχὴν Ἔρωτα. τῶν λόγων ποιήσομαι: 
πυρσὸν γὰρ οὗτος ἐξανάπτει τοῖς νέοις. 

2.--ΑΔΈ Σ ΠΟΤΟΝ 

Τὴν “καταφλεξίπολιν Σθενελαΐδα, τὴν βαρύμισθον, 
τὴν τοῖς βουλομένοις “χρυσὸν ἐρευγομένην, 

γυμνήν μοι διὰ νυκτὸς ὅλης παρέκλινεν ὄνειρος 
ἄχρι φίλης ἠοῦς προῖκα χαριζομένην. 

οὐκέτι γουνάσομαι τὴν βάρβαρον, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐμαυτῷ 
κλαύσομαι, ὕπνον ἔχων κεῖνα χαριζόμενον. 

3.-.-.ΑΛΑ ΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

Ὄρθρος ἔβη, Χρύσιλλα, πάλαι δ᾽ ἠῷος ἀλέκτωρ 
κηρύσσων φθονερὴν Ἢ ριγένειαν ἄγει. 

ὀρνίθων ἐ ἔρροις φθονερώτατος, ὃ ὅς με διώκεις 
οἴκοθεν εἰς πολλοὺς ἠϊθέων ὁ ὀάρους. 

γηράσκεις, Τιθωνέ' τί γὰρ σὴν εὐνέτιν Ἠῶ 
οὕτως ὀρθριδίην ἤλασας ἐκ λεχέων; 
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ΒΟΟΚΝ 

ΤΗΕ ΔΜΑΤΟΕΥ ἘΡΙΘΟΗΑΜΒ 

1.----ΠΟΟΕΜΙΟΝ ΟΕ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΕ (ἜΡΠΑΙ,ΑΒ 

λημινα ἐπα Πεαιῖβ οἵ νοὰσΐῇῃ νι ῦ ἢ δ ΠπΘα ἔθυνοαγ, 
Ιψ}1}] τακα ον ἔπε θεσὶπηϊηρ οὗ τὴν αἰβοοῦῦβθ, ἔῸΣ 
ἰδ 15 πε ννθο ᾿σῃτεῖῃ ἐπα ἴογοι ἔου γουίῃ. 

9... Ανονυμοῦϑ 

ΞΗΕ ΨΠ0 565. ὑπ6 ἕονψῃ οὐ ἢτθ, ϑ'.Πεπε]αὶβ, {ῃς 
ΠΙσΉ- ΡΥ οθα ἡ ΠοΥΘ, ποθ Ὀγθαῦῃ 5ηη 6115 οἵ σο]α ἴον 
πόσα ψγῆο ἀδβίγα θυ, ἰὰν ὈΥ τπ6 Παϊκοα ἴῃ τὴν ἀγα μη 
41} πὶσηῦ Ἰοπσ ἀπ Ὲ}} {Π6 ϑυνθοὺ ἄαννη, οἰνί πο ΠΕ 561} ἴο 
τ6 ἴογ ποϊῃϊησ, Νὼο ἸΟΠΡΘΥ 5Π8]}} [ πη ρ]οῦα ἐπ6 οὐ 16] 
Ὀεδυξν, ΠΟΥ ΤΟΙ Ὁ τ 56], πον 1 πᾶνε 5166 0 ἴο 
στδῃΐ τὴ ψμαὺ Πα σταηΐεά. 

9.-ΑΟΑΝΤΙΡΑΤΕΒΗ ΟΕ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΟΑ 

ΤῊΕ ἂν Πὰ5 Ὀγόκαη, Οἤ τυ 5111, ἀπα ἔου Ἰοηρ δαυ]ν- 
γἹβίησ ΟΠΔ ΠΗ ΙΟΙΘΟΥ 15. ογονίηρ ἴο ΒΕΠΏΤΠΟΠ ΘΏΝΙΟΙΙ5 
Ἰθαννη. Α οὔγ86 οἡ ἴδε, πιοβὺ 76ά]οι5 οἵ ἴον" "5, γνῃο 
ατ]νεβϑὲ πηθ ἔτοσὰ Ποπα ἴο {πε {ἰγο]θβθα ομαΐζευ οὗ Π6 
γουπρ τηθη. Τποα αὶ στονηρ οἷά, ΤΊΓΠΟηιι5, οὐὁ ΨὮΥ 
αἀοβὺ ποιὰ ὁμάδα ὑπγ σοπβοῦῦ ΑὈΤΟΥὰ 50. Θυ]ν ἔγῸ ΠῚ 
ἴῃν νυεὰ ὃ 
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4-- ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

Τὸν σιγῶντα, Φιλαινί, συνίστορα τῶν ἀλαλήτων. 
λύχνον ἐλαιηρῆς ἐκμεθύσασα δρόσου, 

ἔξιθι μαρτυρίην γὰρ Ἔρως μόνος οὐκ ἐφίλησεν 
ἔμπνουν" καὶ πηκτὴν κλεῖε, Φιλαινί, θύρην. 

καὶ σύ, φίλη Ξανθώ, με: σὺ δ᾽, ὦ φιλεράστρια 

κοίτη, 
ἤδη τῆς Παφίης ἴσθι τὰ λειπόμενα. 

ὅ.--ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ͂ 
᾽ 

ἈΑργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων 
Ρ] -“ ν᾿ 7 " ΄ 

οὐ πιστῇ λύχνον Φλάκκος ἔδωκε Νάπῃ, 
Ν ΄- , ἧς παρὰ νῦν λεχέεσσι μαραίνομαι, εἰς ἐπέιόρκου 

-ι ΄ 

παντοπαθῆ κούρης αἴσχεα δερκόμενος. 
ε 

Φλάκκε, σὲ δ᾽ ἄγρυπνον χαλεπαὶ τείρουσιε μέρι- 
μναι" 

᾿ 

ἄμφω δ᾽ ἀλλήλων ἄνδιχα καιόμεθα. 

6... ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ 

Ὥμοσε Καλλίγνωτος ᾿Ιωνίδι, μήποτε κείνης 
ἕξειν μήτε φίλον κρέσσονα μήτε φίλην. 

ὥμοσεν" ἀλλὰ λέγουσιν ἀληθέα, τοὺς ἐν ἔρωτι 

ὅρκους μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς ἀθανάτων. 
νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἀρσενικῷ θέρεται πυρί: τῆς δὲ 

ταλαίνης 

νύμφης, ὡς Μεγαρέων, οὐ λόγος οὐδ᾽ ἀριθμός. 

7.--᾿ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ 
ὔ Ἁ ἈΝ ἴω Ν 57 ε 7 

Λύχνε, σὲ γὰρ παρεοῦσα τρὶς ὥμοσεν ᾿Ἡράκλεια 
ἥξειν, κοὐχ ἥκει" λύχνε, σὺ δ᾽, εἰ θεὸς εἶ, 
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4. ῬΗΠΟΡΕΜΟΒ 
ΡΗΙΚΆΕΝΙΒ, τὰκ ἀσιηῖκ ἢ ΟἿ] {π6 ἰαπηρ, ἐπα 

β'Ιεπὲ οσοπῆάααπὲ οὗ ἐπίησθβ να τᾶν ποὺ βρϑὰκ οἵ, «πὰ 
Οἔδεη ρσὸ ουΐ: ἴον Ιονα αἴοπα ἰονε 8 ΠΟ ᾿ϊνίηρ νυν [Π 6858 ; 

ἃ πα, ῬΠΙΠΔΟπῖβ, 5 αὖ {η6 ἀἄοοῦ οἷοσαθ. ἀπα {πεπῃ, ἀδὰγ 

Χαπέμο,---θαὲ ἔποι, τὰν θεά, ἔπε Ἰονεῦβ᾽ ἔπ] 6 Πα, ᾿θαγῃ 

ποὺ ἐπε ταβὲ οἵ Αρῃγοα τε 5 βεογεῖβ. 

ὅ.---ΘΤ ΑΤΥ ΓΙῸ ΕΠΑΟΟΌΒ 

Το ἐδ: 1655 Νὰρε ΕἸδοοιβ σανα τηγϑβεὶῖ, {Π15 ΞΙΙν ΕΥ 
Ἰάτὴρ, ἐπε ἔβη μὰ] οοηῆάαπιὶ οὗ ἴῃ6 ἰονεβ. οἵ {πε 
πἰσῃξ; δπᾶ πον 1 ἀτοοὸρ αὐ δι θβάβίαθ, Ἰοοκίὶπρ' ὁἢ 

ἐπα Ἰθυνάπεϑϑ οὗ ἔπε ἔουβνγοσῃ στ]. Βαΐ που, ΕἼἸδοοι5, 
᾿οϑὲ ἀνγακα, ξουτηθηΐϊεα Ὀν οὐπ16] σαγ8, 8πα θοῦ ἢ οὗ τι8 
ΔΥῸ Ὀαγηΐηρ' ΓᾺΥ ἀὐγαν ἔχου Ἔο ἢ οὔ ου. 

θ.--ΟΑἸ Ι ΜΑΘΗῸΒ 

ΟΑμμσνοτῦβ σοῦα ἴο Ιοπἰβ5 ὑπαῦ ΠΘΥΘΥ Τ]8 ΠΟΙ͂ 

τοτήδη νοι θ6 ἀδαγονὺ ἕο Πίστη πὰ 5ῆ6. Ἐφ βου, 

Βυὲ 1Ὲ 15 ἔστε ναὶ ἔμεν 58, ἐμαῦ ον ευβ᾽ οαΐῃβ. 60 

ποῖ ρΡεπείγαξε ἔπε δανβ οἵ {Π6 ᾿πητηογίαϊβΒ. Νον Πα 15 
σ᾽ονίηρ ἢ ἰονα ἔθου ἃ γουΐ}, ἁπὰ οἵ ἔπΠ6 Ροοῦ σ!Ἕ[, 
ἃ5 οὗ ἴῃς Μεραγίδηϑ,} ἔπ δ α 15 Πϑι ΠΥ γοσα ποὺ οοαηΐ. 

1.--ὄ ΑΒΟΠΕΒΡΙΑ ΕΞ 

κλπ Ἰάτρ, ἐπτῖοα Ἡθγδοῖθα ἤΠθγα Ῥγοβθηΐ βυνοῦα 
Ὀγ πες ἴο οομια ἀμα οοιηθῖῃ ποῦ. [μηρ, 1 τοὰ ἀτὺ 

1 ΤΏΘΓΘ τγᾶβ ἃ Ῥγονθγὺ ἴο {1183 εἴδοῦ δϑοιῦ Μίοσαγα ἴῃ 108 
ἄθο] πα. 
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τὴν δολίην ἀπάμυνον" ὅταν “φίλον ἔνδον ἔ ἔχουσα 
παίξῃ, ἀποσβεσθεὶς μηκέτι φῶς πάρεχε. 

8.-- ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂ 

Νὺξ ἱερὴ καὶ λύχνε, συνίστορας οὔτινας ἄλλους 
ὅρκοις, ἀλλ᾽ ὑμέας, εἱλόμεθ' ἀμφότεροι' 

χὠ μὲν ἐμὲ στέρξειν, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ οὔ ποτε λείψειν 
ὠμόσαμεν" κοινὴν δ᾽ εἴχετε μαρτυρίην. 

νῦν δ᾽ ὁ μὲν ὅρκια φησὶν ἐν ὕδατι κεῖνα φέρεσθαι, 
λύχνε, σὺ δ᾽ ἐν κόλποις αὐτὸν ὁρᾷς ἑτέρων. 

9... -ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Ῥουφῖνος τῇ ̓ μῇ γλυκερωτάτῃ ᾿Ελπίδι πολλὰ 

χαίρειν, εἰ χαίρειν χωρὶς ἐμοῦ δύναται. 
οὐκέτι βαστάζω, μὰ τὰ σ᾽ ὄμματα, τὴν φιλέρημον 

καὶ τὴν μουνολεχῆ σεῖο διαξυγίην" 
ἀλλ᾽ αἰεὶ δακρύοισι πεφυρμένος ἢ ̓ πὶ Κορησσὸν 
ἔρχομαι ἢ μεγάλης νηὸν ἐς ᾿Αρτέμιδος. 

αὔριον ἀλλὰ πάτρη με δεδέξεται" ἐς δὲ σὸν ὄμμα 
πτήσομαι, ἐρρῶσθαι μυρία σ᾽ εὐχόμενος. 

10.--ΑΛΚΑΙΟΥ 

᾿Εχθαίρω τὸν Ἔρωτα' τί γὰρ βαρὺς οὐκ ἐπὶ θῆρας 
,ὄρνυται, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐμὴν ἰοβολεῖ κραδίην; 

τί πλέον, εἰ ἰ θεὸς ἄνδρα καταφλέγει; ; ἢ τί τὸ σεμνὸν 
δῃώσας ἀπ᾽ ἐμῆς ἄθλον ἔχει κεφαλῆς; 

11.--ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 

Εἰ τοὺς ἐν πελάγει σώζεις, Κύπρι, κἀμὲ τὸν ἐν γᾷ 
ναυαγόν, φιλίη, σῶσον ἀπολλύμενον. 

Η.  Ἔ]]6βιον, ἴῃ ἀπίμποίοσια οϊψροίοίέα, Ρ. 140, 
. ΞὉ 
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ἃ βοά, ἔδΚα νεῆρδαποα οἢ {π6 ἀδοοι ] ον]. ὙΏΘη 
586 Πὰϑ ἃ {τεπα δὲ ομπηθ ἀπα ἰ5 βρογϊίησ νυ ἹὉἢ Πΐτα, 
σῸ ουξ, ἃπα σῖνα {6 πη πὸ τηοτα ᾿ἰσηῦ. 

8--ΜΕΠΕΒΆΑΘΕΒΕ 

Ο ποιὺ Νιρῃξ, δπα [τὴρ, να θοΐἢ σἤοβα πὸ οοη- 
βάκπὲς Ὁ γοῦ οὗ ΟΣ οαὐῃβ : ἀπ ἢ 6 βυνοῦα ἴο ἴονε Τη6 
ἃπα 1 πονεῖ ἴο ἰεᾶνε ἢίτη ; ἃπα γε ψγεσα Ἰοϊηῦ νντῦ- 
π65565. Βαυΐ πον Πα β58γ8 ἴποβα οαὔ!β γετα νυ τΐθη 
ἰπ τυ πηΐηρ νγαῖου, πα ποι, Ὁ ΤΙ ατὴρ, 5θαϑῦ ἢΐπὶ ἴῃ 
ἐῃς θοβοιῃ οἵ οὐ ε 5. 

9.5 ΒΈΕΠΕΝΤΙΘΞ 

ἸΡγεέοπ ἤγουι Ερλοσι τη ἐπ ἔογηι οὕ α ἰοἐέον' 

Ι, τὺ Ευβπιι5, νυ ]ϑἢ 411 Ἰὸν ἴο τὴν βυγεείεϑδὶ Ε]ρὶ5, 
1Ὲ 5ὴ6 οδπ Πανε᾽ ἸΟῪ ἀνγᾶν το τη6. Βὲῃ ἴῆγν δγεβ,1 
οΔἢ Βαρροῦξ πὸ ἰοῆρον [ἢϊ5 ἀδβϑοϊαΐα βθραγαϊίοι δηαᾶ 
τὴν ἰοποὶν θεὰ υυἱλϊμοιΐ ἴΠ66. Ενϑν θαῦΠθα ἴῃ ἰθδυβ 
Ι σοὸ ἴο ογαββαβ ἢ1]] οὐ ἴο {πε ἰθπιρ]α οἵ ἀυξεμπηῖβ ὑΠ6 
Οτεαῖ. αΐ το- οΥΓονν τὴν οὐ οἷν 5Π4}} γεοοῖνε Τὴη8 
θα. κΚ ἀπ 1 5141} ἢν ἴο ὑπὸ Ἰιρῃὺ οἵ ἴῃγ δνεβ ννϑῃίησ 
ἔπεα ἃ ἐμπουβαπα Ὁ] ββίη ρβ. 

10.--,ΑἸἹ ΟΛΈῈ 5 

ΙΓ ματῈ ἴον. ἢν ἀοἵἢ ποῖ εἶ. ἤδᾶνν σοάϑῃϊρ 
αἴΐδοκ νὰ Ὀεαβῖβ, αὺ βῃοοξαεϊἢῃ ὄδνεὺ αὖ τὴν ἢδαγὺ } 
Βαϊ σαΐπ ἰς 1 ἔου ἃ ροά ἕο θατη ῸΡ ἃ τηᾶπ, ΟΥ ψνμδῦ 
ἔσορῃΐοβ οὗ ρυῖοα 588}} ἢ νυνί ΠΠῸΠ τὴν Ποδα: Ε 

11.----Α Νονυμοῦϑβ 

Ογρηῖβ, 1 που βανοϑὺ ποθ αὖ 868, βδᾶνα 116, 
θεϊονεα σοάά 685, γῆο μευ ῖϑἢ 5Π]Ρ0- υυθοῖοα οἢ Ἰδπά. 
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12. ῬΟΥΦΙΝΟΥ͂ 
Λουσάμενοι, ἸΤροδίκη, πυκασώμεθα, καὶ τὸν ἄκρατον 

ἕλκωμεν, κύλικας μείζονας αἰρόμενοι. 
βαιὸς ὁ χαιρόντων ἐστὶν βίος: εἶτα τὰ λοιπὰ 

γῆρας κωλύσει, καὶ τὸ τέλος θάνατος. 

15.-. -ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

ξήκοντα τελεῖ Χαριτὼ λυκαβαντίδας ὥρας, 
ἀλλ᾽ ἔτι κυανέων σύρμα μένει πλοκάμων, 

κὴν στέρνοις ἔτι κεῖνα τὰ λύγδινα κώνια μαστῶν 
ἕστηκεν, μίτρης γυμνὰ περιδρομάδος, 

καὶ χρὼς ἀρρυτίδωτος ἔ ἔτ ἀμβροσίην, ἔ ἔτε πειθὼ 
πᾶσαν, ἔτι στάξει μυριάδας χαρίτων. 

ἀλλὰ πόθους ὁ ὀργῶντας ὅσοι μὴ φεύγετ᾽ ἐρασταί, 
δεῦρ᾽ ἴτε, τῆς ἐτέων ληθόμενοι δεκάδος. 

14... ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂ 

Εὐρώπης τὸ ̓ φίλημα, καὶ ἣν ἄχρι χείλεος ἔλθῃ, 
ἡδύ γε, κἂν “Ψαύσῃ μοῦνον ἄκρου στόματος" 

ψαύει δ᾽ οὐκ ἄκροις τοῖς χείλεσιν, ἀλλ᾽ ἐρίσασα 
τὸ στόμα τὴν ψυχὴν ἐξ ὀνύχων ἀνάγει. 

15.- -ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ποῦ νῦν Πραξιτέλης; ποῦ δ᾽ αἱ χέρες αἱ Πολυκλείτου 
αἱ ταῖς πρόσθε τέχναις πνεῦμα χαριζόμεναι; 

τίς πλοκάμους Μελίτης εὐώδεας, ἢ πυρόεντα 
ὄμματα καὶ δειρῆς φέγγος ἀποπλάσεται; 
σ  Α "» "] ᾽ Ἁ ,. », ’ὔ 

ποῦ πλάσται; ποῦ δ᾽ εἰσὶ λιθοξόοι; ἔπρεπε τοίῃ 
μορφῇ νηὸν ἔχειν, ὡς μακάρων ξοάνῳ. 

134 



ΒΟΟΚ Νν. τ2-τ5 

13..-ἘΕΙΝΤῸΙΒ 

ΓΤ 5 θαῖπδ6, Ργοαῖκο, ἀπ ογοννη ΟὟΥ ἢεδάς, δἃπ6 

4αλ πηϊειροτθα υυῖπθ, Πρ παρ συθαῖθυ ΟὈΡ5. 
5ΘΠογὲ ἰ5 ὕπ6 βθᾶβοῃ οἵ γο]οϊοϊηρ, ἀπ ὑΠθη οἱ ἃρὸ 
ΓΟΠ]65 ἴο ἕο] ἰδ ἀπν ἸοΠρ Υ, ἀπ αὖ {πε ἰαϑὲ ἀθδῖῃ. 

19..-ΡΗΠΟΘΕΜΤΙΒ 

ΟἼΆΠΙΤΟ Πὰ5 οοτηρϊεῖοα βἰχὺν γϑάᾶγβ, αῦ 50} {πὲ 
πιὰ55 οἵ εν ἀανκ Παῖν 15. 45 1ὖ τννὰβ, ἀπ 501} ἀρῃ6 14 Ὀγν 

ΠῸ δ ποίγοϊπρ Βαμα ἴῃ ο56 τυ θ ]Ὲ. ΘΠ 65 οὗ ΠΟΥ ΒΟΒΟΠῚ 
βἰαπα ἥττη. 8.11] Πδὺ βίη ψιποῦῦ ἃ νΥ] Κ]6 α15}1}5 
ἁτη Ὀτοβία, 415}1}5 ἐἀβοϊπαίοη ἃπα ἴδῃ ἐποιιβαπα ρου 668. 

Υε Ἰονεῖβ ψγῆο βῃσίηκ ποῦ ἔγοιη ἤεξγος ἀ6ϑῖ 6, σοηῈ 

ΒΕ Π6σ, ἀπ πα μὰ] οὗ Ποὺ ἀδοδαδ65. 

14. ΒΌΕΙΝΌΞ 

Εσπορα᾿ 5 Κἰββ ἰ5 βσυγεεῦ ὑπουρἢ 1Ὁ γθάοῇ οἠἱν ἕο {πα 
05, που σῃ ἴδ Βα ΠΙΡΉΟν ἴοαοῃ ὑπαὶ του. Βαΐ 
586 ζοῦσε 5 ποῦ ἢ ὑπὸ εἄἀσὰ οὔ {πὲ Πρ5; ἢ ΠῈΥ 
τα ἢ οἰ θανίησ οἷοβα 5Πη6 ἀγαΐϊηβ ὑπ6 50] ἔγοιη ὑπὸ 
Πηρσοτ- 105. 

15.--ΒῪ ΤῊΕ 5ΞΑΔΜΕ 

ὙΜΉΕΒΗΕ 5 πον Ργαχίῖε] 65 ἢ ὙΥ Ποσα ἀγα {πε παπᾶς οὗ 
ΡοΪγοϊ εἴτι, ἐμαὶ σάνε 186 ἴο {Π|6 υγουβ οὗ ἀποϊθπΐ ἀτῇ ἢ 
ὙΥηῸ 5141} τυουὰ Με τε 5. βοοπίθα υἹηρ]εῖβ, Οὐ ΠΕΥῚ 

ἤουν αγὸ8 δα ὑπῸ βρίθηάουν οὗ δῦ πϑοκὴ ὙΠεσε 
ἀγα {πε πο 6] 16 γ5, {Π 6 σαγν ε 5 ἴῃ βίομθ ἢ ὅποι θϑδαῖν, 
1κὸ π6 πᾶσα οὗ ἃ σοά, ἀεβεγνεα ἃ ἰεξιηρὶα. 
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16... .-ΤΑΡΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Μήνη χρυσόκερως, δέρκευ τάδε, καὶ περιλαμπεῖς 
ἀστέρες, οὺἣς κόλποις ᾿Ωκεανὸς δέχεται, 

ὥς με μόνον προλιποῦσα μυρόπνοος ὥχετ᾽ ᾿Αρίστη: 
ἑκταίην δ᾽ εὑρεῖν τὴν μάγον οὐ δύναμαι. 

ἀλλ᾽ ἔμπης αὐτὴν ζωγρήσομεν, ἢ ἣν ἐπιπέμψω 
Κύπριδος ἰχνευτὰς ἀργυρέους σκύλακας. 

17.---ΠΑ]ΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂ 

᾿Αγχιάλου ῥηγμῖνος ἐπίσκοπε, σοὶ τάδε πέμπω 
Ψαιστία καὶ λιτῆς δῶρα θυηπολίης"' 

αὔριον ᾿Ιονίου γὰρ ἐπὶ πλατὺ κῦμα περήσω, 
͵ “ , »] Ρ] 

σπεύδων ἡ ἡμετέρης κόλπον ἐς Εὐἰδοθέης" 
οὔριος ἀλλ᾽ ἐπίλαμψον ἐμῷ καὶ ἔρωτι, καὶ ἱστῷ, 

δεσπότι καὶ θαλάμων, Κύπρι, καὶ ἠϊόνων. 

18.-.-ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Μᾶλλον τῶν σοβαρῶν τὰς δουλίδας ἐκλεγόμεσθα, 
οἱ μὴ τοῖς σπατάλοις κλέμμασι τερπόμενοι. 

ταῖς μὲν χρὼς ἀπόδωδε μύρου, σοβαρόν τε φρύαγμα, 
καὶ μέχρι ἱκινδύνου ἑ ἑσπομένη σύνοδος" 

ταῖς δὲ χάρις καὶ χρὼς ἴδιος, καὶ λέκτρον ἑτοῖμον, 
δώροις ἐ ἐκ σπατάλης οὐκ Τἀλεγιξόμενον. 

μιμοῦμαι Πύρρον τὸν ᾿Αχιλλέος, ὃ ὃς προέκρινεν 
Ἑρμιόνης ἀλόχου τὴν λάτριν ᾿Ανδρομάχην. 

19.-. ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 

Οὐκέτι παιδομανὴς ὡς πρίν ποτε, νῦν δὲ καλοῦμαι 
θηλυμανής, καὶ νῦν δίσκος ἐμοὶ κρόταλον'" 
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16.-..-ΜΑ ΟΝ ΑΕἸΟΘΕΝΤΑΙΒΙΌΒ 

ΟΟΙΡΕΝ- ΟΉΝΕΡ Μόοοῃ, πᾷ 4}} γε βἴδγϑ: ἐπδὲ βῃϊηβ 
ΔΥΟῸΘ Πα ἃ πα 5ἰπὶς ἱπῖο ἔπ6 θοβθοῖὴ οὗ Οσοθδῃ, Ἰοοῖς οἡ 
ἐῃῖ5 1 Ρεγίωμηθα Αὐιβῖε ἴα σοπθ ἃπηα ἢαῖ) Ἰεῖς πὴ 
ἉΪΟΠΘ, ἃπα ἴῸΓ δἷὶχ ἀὰνβ 1 568 κ {πθ υυἱΐο ἴῃ ναΐῃ. 
Βαϊ νὰ 58.841} οαΐοῃ Πεὺ ποὺν Πϑιδηαίηνρ, [Γ1 ρΡαὺ ἐῃε 
5 νεῦ Πουπα5 οὗ Ουρυὶβ οα ΠΕῚ ἔγδοκ. 

117.-.-ΟΛΕ ΤΌΠΙΟΌΒ 

αυλπριὰν οὔ ἔπε βυγ θεαΐεη 5Ποσθ, 1 βοπα {Πθ6ε, 
Ογυρυῖβ, ἔμ 656 {116 σα καβ ἀπά βίμηρ]6 οἱ β οὗ βδουϊῆςα. 
Ἐγ01: ο-τηοῦτον 1 5}8}} οὐοβϑ ὑπε Ὀτοδα Ιοηΐδη 868, 
Παβιϊησ ἴο ἔπ 6 θοβοῖὴ οἵ την [Ι͂ἀοΐῆθα. δῃϊπε ανουν- Ὁ 
8016 ΟΠ ΤΥ ἰονα, ΔΠα οἡ ΤΥ θᾶγκ, ποὺ τγΠοῸ τ 
ααθαη 4Π|Κα οὗ {πΠῸ σμδιηθαι ἀπα οὗ {Π6 5ῆογα. 

18.-.-ΒΌΟΕΙΝΌΒ 

εῈε, σῆοὸ ἴακε πὸ ρ᾽θδβϑιισα ἴῃ οοβῦν ἱπΕγρ. 685, 
ΡΓεΐευ βεσνδηΐβ ἴο ἰδ 6165 οἵ ΠΙρἢ βἴαϊΐοη. Πα Ἰαϊΐεν 
5126}} οὗ Ξοεηΐ, ἃπα σἷνα ὑποιηηβεῖνοβ {Π6 αἰνβ οἵ {πεῖν 

Οἴαθ5, ἃπα ἔπδὸν γα αἴΐζεπάθα ὄνθὴ αὖ ἴπ6 σεπᾶςοζΖ- 
νου (2). ΤἼε ομάυτη ἀπά ἔγαργαποο οὗ ἃ βεύνδηΐ ἃγ6 
ΠΟΥ οὐ, ἃΠπα ἤἢδΥ θεά ἰ5 αἰννανβ τὰν ψἱϊπουῦ δὴν 
Ρτγοάϊραι ἀἴβρίαυ. 1 πηϊϊαῖα Ῥυυσθιβ {ΠπΠῸ βοὴ οὗ 
ἈΘΒΠΠ165, πὸ ργεΐεσσθα Απαάγοσηδομο {Π6 5ανα ἴο ἢϊς 
υἱὲ Ἡεδτιτηΐοπο.. 

19..ἑἁ ΒὋν ΤΗῈ ΘΑΜΕῈ 

Ι ἂν ποῦ βαϊά ἴο τὰνε ἁθρουϊΐ θογβ 85 θεΐογε, Ραΐ 
ΠΟΥ ἔΠΕΥ 58 1 πῃ τηδα ἀθοιΐ Ὑνομ6η, ΔΠ6 τὴν αποὶξ 
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ἀντὶ δέ μοι παίδων ἀδόλου χροὸς ἤρεσε γύψου 
χρώματα, καὶ φύκους ἄνθος ἐπεισόδιον. 

βοσκήσει δελφῖνας ὁ δενδροκόμης ᾿Βρύμανθος, 
καὶ πολιὸν πόντου κῦμα θοὰς ἐλάφους. 

20.--ΟΝΕΣΤΟΥ 
» »“" , ΄ » ““ 

Οὔτε με παρθενικῆς τέρπει γάμος, οὔτε γεραιῆς" 
᾿ » Ἁ Χ ῇ, 

τὴν μὲν ἐποικτείρω, τὴν δὲ καταιδέομαι. 
» δι ΣᾺ ᾿ΑΡΕ » ᾿ ς Ἀ , 

εἴη μήτ᾽ ὄμφαξ, μήτ᾽ ἀσταφίς: ἡ δὲ πέπειρος 
5 4 ῇ ΄ ὔ ν». 

ἐς Κύπριδος θαλάμους ὡρία καλλοσύνη. 

21...-ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Οὐκ ἔλεγον, ἹΤροδίκη, “ γηράσκομεν"; οὐ προε- 
,, φώνουν’ 
“ἥξουσιν ταχέως αἱ διαλυσίφιλοι “ 

νῦν ΠΡΕ καὶ θρὶξ πολιὴ καὶ σῶμα ῥακῶδες, 
καὶ στόμα τὰς προτέρας οὐκέτ᾽ ἔχον χάριτας. 

μή τις σοί, μετέωρε, προσέρχεται, ἢ κολακεύων 
λίσσεται; ὡς δὲ τάφον νῦν σε παρερχόμεθα. 

22.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Σοί μὲ λάτριν γλυκύδωρος "ἔρως παρέδωκε, 
Βοῶπι, 

ταῦρον ὑποζεύξας εἰς πόθον αὐτόμολον, 
αὐτοθελῆ, πάνδουλον, ἑ ἑκούσιον, αὐτοκέλευστον, 

αἰτήσοντα πικρὴν μήποτ᾽ ἐλευθερίην 
ἄχρι, φίλη, πολιῆς καὶ γήραος" ὄμμα βάλοι δὲ 

μήποτ᾽ ἐφ᾽ ἡμετέραις ἐλπίσι βασκανίη. 
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ἢὰ5 θδοοιηδ ἃ γα. ]6.} [πϑίοδα οἵ {πῸ ππδάιυ]ζεγαϊεα 
οομηρ]οχίοη οἵ θουβ 1 ἃπὶ πον Ὁ πα οὗ ρον εν δηά 
τοῦυρσα ἀπαὶ οοϊοιβ ἐπαὺ ἀγα Ἰἰαϊά ὁπ. 1)ο]ρ!ηΐη5 5}4}} 
ἔεεα ἴῃ ἐπε ἔογεβϑίβ οἵ Εὐυτηδηΐῃαβ, ἀπ ἤδοϊ ἀδοὺ 
ἴῃ {Πε στεὺ 568. 

30.--ΠΟΝΕΒΤῸΒ 

[ΝΕΙΤΗΕΝ ννῖβὴ ἴθ ΙΠΔΥΤΥ ἃ γο Πρ ΟἿ] ΠΟΙ 80 
οἷά ννοηὰπ. ΤὴῈ οπα 1 ρμἱΐγ, ἴπΠ6 οἴπεν 1 στάνεσα. 
ΝΕΟΙΠΘΥ ΒΟῸΣ σγαρα ΠΟΥ Ταϊβδίη μου 1 ἢᾶνε, θὲ ἃ 
Ῥεδυΐν τὶρα ἔοσγ {Π6 σἤδιαθεῦ οἵ [ονα. 

21.-ἘΠΕΙΝΌΒ 

θ 10 1 ποῖ {ε6}} ἔπεθ, Ργοάϊκε, ἐῃαῦ νγαὲ ἀῦα στονίηρ 
οΟΙά, αἀ14 1 ποὲ ἔογεῖ8}}] ἐπαὲ ὑπεῈ ἀϊββοϊνεῖς οὗ Ιονε 
5841} οοπηα βοοῦ ἢ Νον παν ἃῖὲ ἤδτγε, {Π6 νυ Κ] 65 
Πα ἐῃα »Ἴ͵;ΟΥ Παΐγβ, ἃ βῃγίνε!]εα Ροάν, δπα «ἃ τηουΐἢ 
Ἰαοκίην᾽ 4}1 115 ἔΌΟΥΠΕΥ σἤδττη. [)065 Δ γοΠῈ ἈρΡΡτόΔο ἢ 
ἔπεθ πουῦ, ἴποι ἢδιυσηῃΐν Βαϑιΐν, οὐ ἤαϊξιευ. δπά 
Ὀεβεθοῦ ἐπε Νο! |κὸ ἃ ψάγβίάα ἴοι νγε που 
Ρᾶ55 ἔπεα "γ. 

929... Βὃν ΤΗΕ 5ΞΑΔΜΕ 

Τονε, ἐπε σίνευ οὗ ϑσυννεεῖ σἱὲς, σανα τηθ ἕο {Πδς, 
Βοδρίβ, ἔου ἃ βεγναπί, γνοκίηρσ {πες βἴθευ ἐπαΐ σᾶτηδ 
Πἰτηβεὶ ἕο Ὀεπα ἢϊς πεοὸκ ἕο [)6βίγα, 411 οἵ ἢϊς. οὐ π 
ἔτεα Ψ}}], αὖ ἢϊβ. οὐνὴ θ᾽ ἀΐησ, δὲ ἀθ]θοῖῦ ο]ανε ψ ΠηῸ 
ὙΠ ΠΟΥΘΥ αϑὶς ἴον ἢ ΓΕ ἔγαθάομη, ΠΕΡ ῸΥ, ΤΥ 68 γ, 
ὉΠ] ΠῈ σγονβ ὅταν δηᾷ οἱΪά. Μᾶγν πὸ εν] εγε δνδὲὺ 
Ἰοοῖς οὰ Οὐγσ Πορ65 ἴο Πρ ηΐ ἔῃεμι! 

1 Ῥίβουβ Ραθγογαπι πα ϊογιιη οϑῦ, ογθρὶ ὑδου πὶ ΡαΘ]]άγαιη ; 
564 Ἰαἰεῦ Ξρῃγοὶ 4]Ἰαυ]α, 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

253.-.-ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ 
“ ς 4 ΄ ἣ, ϑ Ν “ Οὕτως ὑπνώσαις, Κωνώπιον, ὡς ἐμὲ ποιεῖς 

ἴω, ΄- -“" ἣ, ,» 

κοιμᾶσθαι ψυχροῖς τοῖσδε παρὰ προθύροις" 
Ξξ Ν 

οὕτως ὑπνώσαις, ἀδικωτάτη, ὡς τὸν ἐραστὴν 
, , 2 »0Ὸ» κυ » ’ 

κοιμίζεις: ἐλέου δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ ἠντίασας. 
᾽ ᾽ ,ὔ ᾿ ε »Ὸ» κνὶ ς Χ ᾿ 

γείτονες οἰκτείρουσι" σὺ δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ. ἡ πολιὴ δὲ 
“- ῇ 

αὐτίκ᾽ ἀναμνήσει ταῦτά σε πάντα κόὐμη. 

54. [ΦΙΛΟΔΗΜΟΥΊ 
Ψυχή μοι προλέγει φεύγειν πόθον ᾿Ἡλιοδώρας, 

άκρυα καὶ ζήλους τοὺς πρὶν ἐπισταμένη. 
φησὶ μέν: ἀλλὰ φυγεῖν οὔ μοι σθένος" ἡ γὰρ 

ἀναιδὴς 
αὐτὴ καὶ προλέγει, καὶ προλέγουσα φιλεῖ. 

2ῦ.-.- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Ὁσσάκι Κυδίλλης ὑποκόλπιος, εἴτε κατ᾽ ἦμαρ, 
εἴτ᾽ ἀποτολμήσας ἤλυθον ἑσπέριος, 

οἶδ᾽ ὅτι πὰρ κρημνὸν τέμνω πόρον, οἶδ᾽ ὅτι ῥιπτῶ 
πάντα κύβον κεφαλῆς αἰὲν ὕπερθεν ἐ ἐμῆς. 

ἀλλὰ τί μοι πλέον ἐστί; γὰρ θρασύς, ἠδ᾽ ὅταν ἕλκῃ 
πάντοτ᾽ "Ἔρως, ἀρχὴν οὐδ᾽ ἤν οἷδε φόβου. 

20.-- Ἦ ΔΕΈΣΠΟΤΟΝ 

Εἴτε σε κυανέησιν ἀποστίλβουσαν ἐθείραις, 
εἴτε πάλιν ξανθαῖς εἶδον, ἄνασσα, κόμαις, 

ἴση ἀπ᾽ ἀμφοτέρων λάμπει χάρις. ἢ ῥά γε ταύταις 
θριξὶ συνοικήσει καὶ πολιῇσιν "Ἔρως. 

Α. Ις, ανγα88 οΓ αγηαββι8, 6α. 2αρ. 108. 
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ΒΟΟΚ Υ. 23-26 

28.--ΟΑἸἹ ΠῚ ΜΑΟΗΌΘ 

ΜΆΑΥΕΒΥ ποὺ 50 5ἷεθρ, (πορίοῃ, ἃ5. ἔποιι τηαϊκοϑὶ 
τὴ6 516 6Ρ Ὀγ ἐμεβε οοἱὰ ρμοτῖα]β ; τηλγεϑῦ ἔῃοὰ 5166 Ὁ 
ΘΚ ἢ 850, οὐ16] ομ6, ἃ5. ἔποι βοπάεβδὶ πὶ ψη0 ἰονεβ 
ἀῃεδε ἴο 58|εθρ. Νοῖ ἃ ββδάον οἵ ρὶἐν τουοῃεα {π66. 
ΤῊΘ περ θοιγθ ἴακα Ρἱζγ ὁπ τηθ, θὰὉ ποι ποῖ 
ἃ 5ιαᾶον. Οοπὲ ἀδὺ 5Π8}} ἴῃη6 οσυθὺ ἢαΐγβ ΘΟΠῚ6 
ἴο τειϊηα πες οὗ 41} {Π]15. 

94. [ΡΗΙΠΟΡΈΜΓ5 1 
Μῦύυ 501] νγᾶγπϑ τὴς ἴο ἤν τομὴ {πε ἰονε οἵ Η εἰίοάοτα, 

ἔου ψ }} ἰὸ κόπον ὑπ ἔδατβ πα ᾿δα]οιιβὶθβ οἵ ἔπ 6 μαζί. 
ΤῈ οοτητπαπάβ, θαὉ 1 ἤν πὸ βἰγεησὶῃ ἴο ἢν, ἴον {Πα 
5Π ΔΙ 6 1655 οἷτ] ΠΟΥΒ6] ἢ γα 5 τὴ8 ἴο ἰθᾶνα ἢοῦ, πὰ 
Ἔνϑη ψγὨ1|6 5Π6 ννγΠ5 506 Κιβ565 1168. 

9Ὁ.---Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜῈ 

Α5 οἴϊεῃ δ5 1 οομπῖὸ ἰο (γα 1]]α᾽ 5 Ἔα θγαοθ, νομὸν [1 
ΘΟΠ16 ἰπ ἐπ ἀδν {ἰπη6, ΟΥ ΤηΟΤῈ νη ΓΘ ΘΟ Π.6 5{11}} ἴῃ {Π 6 

 φνεπίηρ, ᾿Κπον ὑπαὺ 1 ΠΟΙ τὰν ρα οι {πε εἄσα οἵ ἃ 
Ργθοίρίοθ, πον ἐμαὶ δαοῇ {ἰπηα 1 σθοῖκ]  βϑ}ν βἴακα 
ΤΥ 6. Βυΐ νιῇῆαὺ δαἀναηΐασα ἰβ 10 ἴο τη ἴο πον 
ἐπα ὃ Μν Πεατξ ἰ5 "ο]α (9), ἃπά δῆ ἰονα ὄνοὺ 
Ἰεδᾶς ἴδ, 1 Κποννβ ποῦ δὖ 41} θνθὴ ἐπε 5ῆδάαον οἵ ἔδασ. 

20.---Ανονυμοῦβ 

ΉΕΤΗΕΗ [8566 ἔπ66, τὴν 466 π, ΙΓ οἴοθθυ ΥΤάν θη 
Ἰοοκβ, οὐ ἀσαίη τ ἔαϊγ Παϊν, ὑΠ 6 βασηθ οἤάστα {ΠΠ- 
τη 65 ἴῃ ν μεδά. ψευ]ν Γονα 5114}} Ἰοά σα 511} ἰὴ {Πηῖς 
᾿αΐν γῃθ 1 ἰ5 στον. 

1 ῬΓΟΌΔΟΙΥ θγ Μοϊθαρον, ἃπα 50 ἴοο Νο. 95. 
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ΟσΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΟΥ 

21-..-ἁ ῬΟΥΦΙΝΟΥ͂ 

Ποῦ σοι κεῖνα, Μέλισσα, τὰ χρύσεα καὶ περίοπτα 

τῆς πολυθρυλήτου κάλλεα φαντασίης; 

ποῦ δ᾽ ὀφρύες, καὶ γαῦρα φρονήματα, καὶ μέγας 
αὐχήν, 

καὶ σοβαρῶν ταρσῶν χρυσοφόρος σπατάλη; 
νῦν πενιχρὴ ψαφαρή τε κόμη, παρὰ ποσσί τε 

τρύχη: 
ταῦτα τὰ τῶν σπαταλῶν τέρματα παλλακίδων. 

28.-- ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Νῦν μοι “χαῖρε᾽᾽ λέγεις, ὅτε σου τὸ πρόσωπον 
ἀπῆλθεν ᾿ 

κεῖνο, τὸ τῆς λύγδου, βάσκανε, λειότερον" 
νῦν μοι προσπαΐίξεις, ὃ ὅτε τὰς τρίχας ἠφάνικάς σου, 

τὰς ἐπὶ τοῖς σοβαροῖς αὐχέσι πλαξζομένας. 
μηκέτι μοι, μετέωρε, προσέρχεο, μ μηδὲ συνάντα" 

ἀντὶ ῥόδου γὰρ ἐγὼ τὴν βάτον οὐ δέχομαι. 

29.--ΚΙΛΛΑΚΤΟΡΟΣ 

“Αδὺ τὸ βινεῖν ἐστί: τίς οὐ λέγει; ἀλλ᾽ ὅταν αἰτῇ 
χαλκόν, πικρότερον γίνεται ἐλλεβύρου. 

850.---..ΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

Πάντα καλῶς, τό γε μήν, χρυσῆν ὅτι τὴν 
᾿Αφροδίτην, 

ἔξοχα καὶ πάντων εἶπεν ὁ Μαιονίδας. 
ἢν μὲν γὰρ τὸ χάραγμα φέρῃς, φίλος, οὔτε θυρωρὸς 

ἐν ποσίν, οὔτε κύων ἐν προθύροις δέδεται" 
ἢν δ᾽ ἑτέρως ἔλθῃς, καὶ ὁ Κέρβερος. ὦ πλεονέκται, 

οἱ πλούτου, πενίην ὡς ἀδικεῖτε νόμοι. 
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ΒΟΟΚ ΓΥ. 2η--32ο 

21.---ἈΌΕΙΝΌΘΒ 

ΝΉΕΠΒΕ, Με]ῖςθα, ποὺ ἴα 6 σοίάδθη δπά δαμϊγοα 

θυ] Πα ποα οἵ την τοπονποϑα θοδυῖν ἢ ὙΠογα ἀγα πεν, 
ἐν αἰξάαϊπα! ὕγονν ἀπ ὑπ ν ΡῬτουα ορίὶτῦ, ἔν Ἰοηνσ 
ΘΙ] ὁ πᾶεδν πθοῖς, ἀπα {πὸ το σο]α ο]α5ρ5 οὗ ἔν βδυρθῖν 
ἈΗΚΙεοῦ Νοὸν ἐπγ Παὶν ἴα ἀπδάουπθα ἀπα ππἰκετηρὶ 
ἈΠ4 γασθ Πδησ ἀθοιῦ ἢν δεῖ. ὅπ. ῃ 15 ὑπΠ6 δπα οὗ 
ΡΓΟάΙρᾺΙ Παυ]οῖβ. 

28.---Βν ΤῊΕ ΘΞΑΜΕ 

ΝΟΥ, γοὰ 850 οἤαγν οὗ γου ἔανουγβ, γοῖ ὈΪα τὴς 
σοορα-ἄαν, πο π ἔΠ6 τόσα ὑΠᾶπ τη 0 ]6. 5πηοο ἢ Π 655 
οἵ νοι οἤθοκβ ἰδ ΡΌΠΕ; ΠΟΥ͂ ψγοὰ 4Δ}}ν νὴ] ἢ τΤη6, 
ΨΚ ΠῈη γοὰὶ Πᾶνα ἀ0η6 ἅνγαὺ ψ ἢ {Π6 τἱηρ]θῖβ ὑΠᾶὺ 
[οΞςϑεα οἡ γοῦν Παιρηΐν πθοῖκ. (Ἰπ6 ποῦ ΠΘΔΙ Τη6, 
τηθδὺ πα. ποῦ, βοοῦμοῦ [1 ἀοη᾽ ὗ δοσορῦ ἃ ὈγΆΠ.}]6 ἔῸυ 
ἃ ΤΌΘ. 

29.-- ἸΠΠΓΑΟΤΟᾺΝ 

ΘΎΨΡΕΕΤ ἰ5 {τὐἰτῖοη, πὸ ἀδθηΐϊθς ἰδ θὰ ΜΠ Θη ἰἰ 

ἀεδιηαπα5 τόπον ἰῦ ὈΘοου65 Ὀϊζοσου ἔΠπᾶπ ΒΘ] ]Θθοτα. 

90.-ΑΝΤΙΡΑΤΕΕ ΟΕ ΤΗΒΒΒΑΓΟΝΙΟΑ 

Αἰμ, ΗομμοΥ 8ᾶγ85 ἰ5α ΨῈ]}}] 8αϊα, θα {Π15 πιοβὶ 
ἐχοο! θεν ἔπαῦ ΑρΠγτοάϊξα ἰ5 φρο άθη. ΕῸΣ ἰδ, τὴν 
{γε πα, γοι Ὀγίηρ ἐπε οοἰπ, ἔπογα 15. ΠΟΙ Π6Υ ἃ ΡοΥΐοΥ 
ἰπ {Π6 Ὑγδῦ, ΠΟΙ ἃ ἄορ οΠαϊπθα θεΐοστα ὑπ ἄἀοοσ. Βαΐ 
᾿ξ γοι οοπῖθ νυ ἱπΠπουΐ ἰδ, {ποτὰ 15 Οθυθατιϑ ΠΙτηβ 6 1  Π το. 

ΟἹ ! σταθρίηρ οοάς οὗ νυθα] , Πονν ἀοβῦ ὑπο ΟΡ ΙΕ 85 
Ρονεγίγ ! ὃ 
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ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

91. -ΤΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Χρύσεος ἢ ἦν γενεὴ καὶ χάλκεος ἀργυρέη ' τε 
πρόσθεν' παντοίη δ᾽ ἡ Κυθέρεια τανῦν, 

καὶ χρυσοῦν τίει, καὶ χάλκεον ἄνδρ᾽ ἐφίλησεν, 
καὶ τοὺς ἀργυρέους οὔ ποτ᾽ “ἀποστρέφεται. 

Νέστωρ ἡ ΠΠαφίη. δοκέω δ᾽ ὅτι καὶ Δανάῃ Ζεὺς 
οὐ χρυσός, χρυσοῦς δ᾽ ἦλθε φέρων ἑκατόν. 

52... -ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Ποιεῖς πάντα, Μέλισσα, φιλανθέος ἔργα μελίσσης" 
οἶδα καὶ ἐς κραδίην τοῦτο, γύναι, τίθεμαι. 

καὶ μέλι μὲν στάξεις ὑπὸ χείλεσιν ἡδὺ φιλεῦσα" 
ἢν δ᾽ αἰτῆς, κέντρῳ τύμμα φέρεις ἄδικον. 

353..-ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 

Ἔς Δανάην ἔ ἔρρευσας, Ὀλύμπιε, χρυσός, ἵν᾽ ἡ παῖς 
ὡς δώρῳ πεισθῇ, μὴ τρέσῃ ὡς Κρονίδην. 

94.--- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

ὋὉ Ζεὺς τὴν Δανάην χρυσοῦ, κἀγὼ δὲ σε χρυσοῦ" 
πλείονα γὰρ δοῦναι τοῦ Διὸς οὐ δύναμαι. 

9ὅ.-ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂ 

1Πυγὰς αὐτὸς ἔκρινα τριῶν' εἵλοντο γὰρ αὐταΐ, 
δείξασαι γυμνὴν ἀστεροπὴν μελέων. : 

καί ῥ᾽ ἡ μὲν τροχαλοῖς σφραγιξομένη γελασίνοις 
λευκῇ ἀπὸ γλουτῶν ἤνθεεν εὐαφίῃ; 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. :--Ψ5 

91.---Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ἘΟΠΜΕΗμΥ ἔποτα νοτα ἔπγδα ἀρθϑ, ἃ σΌ] 6 ΠΗ, ἃ 5ιν  υ, 
πα ἃ ὈτάΖεη, θὰς Ογίπεοῦθα 15 πον 4}} ἴῆτθθ. 5116 
Βοποῦγβ ἐπα τὰπ οὗ ροἹά, πα 516 Κίβϑοβ π6 ὈγάΖεη 
τδη ἢ ἀπ 5η6 πανοὺ ἴὰγπ5 Ποὺ θᾶοΚ οα {Π6 βιϊνοὺ 
τη6π.32 856 ἰβ ἃ νεῖν Νεβίου ὃ; 1 δνεὴ ὑπῖπκ {πὰΐ 
Ζειβ οᾶτης ἴο [)ᾶπαθ, ποῦ ἐπγηθα ἴο ΡΟ ]α, θαῦ ὈΥΠρΊηρ 
ἃ Βυπαγοα ροϊα βονθυεῖρ8. 

92.-..-ΜΑ 5 ΑΚΟΈΕΝΤΑΕΒΙΌΒ 

γου ἀο ενεννεπίηρ, ΝΜ 6 1558, ἐμαῦ γΟῸΣ Πα θβα κα 
ἀπε βοννευ-Ἰονίησ θεῈ ἄοθβ. 1 Κποὸν {Π1]5 ἀπ ἴακο 
ἰδ ἴο πεατὲ. Υἵοι αἀτὸρ ποποὺ ἔγουη γοῖ 105,  Π 6 
γοι βυεεῖν Κἴββ, ἃπΠα 6 η γοῖι ἀβς ῸΣ ΤΠΟΠΘΥ͂ γοι 
βύϊηρ᾽ τη6 τηοϑὺ ἀπκιηαϊΐν. 

99. .-ΡΑ ΆΜΕΝΙΟΝ 

Τηοῦυ αἰάκὲ [Ὁ]] ἰπ ταὶη οἵ σοϊά οὴ 1)απαθ, ΟἸ γτηρίδη 
Ζευβ, ἐπαὸ πε Ομ] τηϊρηλ γἱοϊὰ ἴο ἔπεα ἃ5. ἴο 
ἃ οἰδ, ἀπ ποῖ ἔγχει ]ε θεΐοτα {Π66 ἃ5 Ὀθεΐοτο ἃ ροά. 

94.-Βν ΤῊΗΒ ΘΑΜΕῈ 

Ζεῦβ θουρμῦ ᾿θᾶπὰς ἔον ρο]ά, ἀπα 1 θὰγν γοὰ ἔου ἃ 
δο]ά οοἷπ. [1 οἂπ᾽ ὗ ρἶνεα τηοχα ἔΠπαπ Ζει5 αἰά. 

50 “ΒΕΠΕΊΝΕΙΒ 

Ι υὐραξρ ἐπε πίπαεν ομδυτὰς οἵ ῆγοα ; ἔου πον 
ἘΠοιηβοῖνεβ οἤοθθ τη6, 5ἰιοχάπο τῷ 6 πᾶκρὰ 
ΒρΡΙ επάουν οὗ ἐπμεῖν ᾿ἰμ 05. εὐ ρηκες παϊάοπι βίσπαΐα 
ΒΘ] ο}15 τοϊαπαϊβ οαπαϊαο βογερθαὺ εὖ τ 0}}]} ἄφοοχε ; 

1 ΠῊ6 5βο]άϊου. 2 Ῥδηϊουβ, οἷο. ᾿ 
3 5Πηρ ἰ5 ἴο ὑπὸ ἔπ γθ6 ἀρθ5 οἵ βογβ οἵ πιθὴ νγῇῃδὺ Νεβου νγὰ8 

ἴο π ὕγθθ σϑποσαίϊομβ ἴῃ ἡ Βϊοὶ μ6 ᾿ἰνθβα. 
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ΘΟΆΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΕΘΟΥ 

τῆς δὲ διαιρομένης φοινίσσετο χιονέη σάρξ, 
πορφυρέοιο ῥόδου μᾶλλον ἐρυθροτέρη: 

ἡ δὲ γαληνιόωσα χαράσσετο κύματι κωφῷ, 
αὐτομάτη τρυφερῷ χρωτὶ σαλευομένη. 

εἰ ταύτας ὁ κριτὴς ὁ θεῶν ἐθεήσατο πυγάς, 
οὐκέτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἐσιδεῖν ἤθελε τὰς προτέρας. 

90.--ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ͂ 

Ἤρισαν ἀλλήλαις Ῥοδόπη, “Μελίτη, “Ῥοδόκλεια, 
τῶν τρισσῶν τίς ἔχει κρείσσονα Μηριόνην, 

καί με κριτὴν εἵλοντο: καὶ ὡς θεαὶ αἱ περίβλεπτοι. 
ἔστησαν γυμναΐ, νέκταρι λειβόμεναι. 

καὶ ἹῬοδόπης μὲν ἔλαμπε μέσος μηρῶν Πολύφημος " 
οἷα ῥοδὼν πολίῳ σχιζόμενος Ζεφύρῳ. δόμον σις. 

τῆς δὲ Ῥοδοκλείης ὑάλῳ ἴσος, ὑγρομέτωπος, 
οἷα καὶ ἐν νηῷ πρωτογλυφὲς ξοάνον. 

ἀλλὰ σαφῶς ἃ πέπονθε ἸΤάρις διὰ τὴν κρίσιν εἰδώς, 
τὰς τρεῖς ἀθανάτας εὐθὺ συνεστεφάνουν. 

91.-ἰτοΥυ ΑΥΤΟΥ 

Μήτ᾽ ̓ ἰσχνὴν λίην περιλάμβανε, μ μήτε παχεῖαν' 
τούτων δ᾽ ἀμφοτέρων τὴν μεσότητα θέλε. 

τῇ μὲν γὰρ λείπει σαρκῶν χύσις, ἡ δὲ περισσὴν 
κέκτηται: λεῖπον μὴ θέλε, μηδὲ πλέον. 

38..-.-ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂ 

Εὐμεγέθης πείθει με καλὴ γυνή, ἄν τε καὶ ἀκμῆς 
ἅπτητ᾽, ἄν τε καὶ ἢ, Σιμύλε, πρεσβυ τέρη. 

ἡ μὲν γάρ με νέα περιλήψεται, ἡ δὲ παλαιὴ 
γραῖά με καὶ ῥυσή, Σιμύλε, λειχάσεται. 

11 υυὺ7εῖῦθ Πολύφημος: πολύτιμος ΜΏ. Ιπ {ΠῸ6 ποχὺ πὸ 1 
βραδὺ ὑμαῦ Ζεφύρω τνὰ5 ὕπ8 Ἰαβύῦ νγοσᾷ οὗ {ῃ6 πη ϊββίηρ σοιροῦς 
αιὐεὶ Ὁμᾶῦ ΠΟΥΘ χα Βῃου ἃ βαβυϊαϊθ ποταμῷ. [ὙΘΠ6ΘΓ 80. 
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ΒΟΟΚ Υ͂. 3-ς--38 

αἰτοῦ νοῖῸ αἰναυϊοαῖΐαθ πἶνθα ΟΑΤῸ τ οβοοραῦ ρΡα- 
ῬΡαγοα τόξα τὰ δἰ συ ἴον ; [ον ξῖα ν θ᾽ αὐ στπασὸ γα ἢ Ὁ} } 10} 

58 σα θαΐαν ἤπιος θιι5 τατϊ5, ἀ δ] οαΐα οἷτι5. οὐΐα βροπΐα 
Ραϊ!ρ απο. 1 Ῥαγὶβ πὸ Ἰπᾶρεα {πὸ σοάάοβθος πδὰ 
566 ῃ ἔῆγοο 5 ἢ, 6 νου] ποὺ Πᾶνα 56 ἴο Ιοοκ 
ἀραΐη ο {π6 ΤΟΥΤΟΥῚ ΟΠ 68. 

.30.---Βν ΤῊΕ ΘΞ'ΑΜΕῈΕ 

ΉΟΡΟΡΕ, Με ϊζα, ἀπ ἈΠοάοοϊθα βἴζονα ἢ δ ἢ 
οἴου, αδοπαῦμ Παθθοαῦ ροϊϊογειη Μουϊοπ η.,} δη4 
ΘΠοβῈ τὴ8 ἃ5 πᾶσα, ἀπᾶ {πκὸ ἔῃοβα σοάαθββθβ ἔἈ ΠΠΟΙ5 
ἴον ἐμεῖς θεαπύν, βιοοα πο, αἰρρεα ἴῃ πθοῖαυ. Ἐπ 
ἘΠοάοροβ χυΐάδπι που ἔειονα ἔπὶσε αὶ ῬΟΙν ΡΠ θτηι5 
νε]αῦ τοβδυ ἢ) ΟΔΠΟῸ 50] ββαμη ΔΠ)η6.32. .. ἘΠοαο- 
οΟΙθαθ νεῖὸ ἔξιϊπαὶ νἱΐτο τη γαῖ, πάδαιθ 6]05 
ΒΙΡΟΥἤοῖο5 νοΐ ἴῃ ζειαρίο βἴαϊιδα το η5. βου!ρἕδα. 
Βαΐ «5 1 Κπενν γν»ὲῈ]}] ψῇῃαῦ Ῥαγὶβ βυευθα ονηρ ἴο 
᾿ἰ5 Ἰυαρστησπέ, [ αὖ οποαὲ ρᾶνε ὑπ ρυΐζε ἴο 4}} {πε 
ἴτε σοα 6556. 

91.---Βν ΤῊΕ 5ΑΜΕ 

ΤΑΚΕ ποῦ ἴο γΟΣΓ ΔΥῚ5 ἃ ὙγνΟΠΊΔ ἢ ὙγΠῃ0 15 ἴο0 5]6 Π 66 ΓΥ 
ΠΟΙ ὁπ6 ἴοο 5ἴοιιί, θα οποοβα ἐῃς6 τηθᾶπ Ρεῦννεθη ἐπα 
ἔννο. πε ἤγϑὲ Πὰ5 ποῦ σπουρὴ ἀρθυπαάδποα οὗ ἢδ5}), 
Δα {ῃ6 βεοοῃα πὰ ἴοο πο. ΟἋΠοοβθα ποῖ Π 6 
ἀαἤοί ΠΟΥ ΠΟΙ ΘΧΟΘβ88. 

98,-.-ΝΙΟΑΒΟΗΓ5 

Α ΕΙΝῈ ἃμπα ἰαυσοὶνγ ΡῈ}Π0 νγοιηδη δἰϊγαοῖβ Τη6, 
Βίτηῖ]5, γν με πον 5806 θῈ πῃ ΠΟΙ ρυΐτηθ, οὐ 6] 4ουϊν. Ιέ 
53Π6 θὲ γοιῃρ 516 νν1}} οἶδβρὺ πη6, ἰῇ 5.6 θὲ οἱὰ δῃὰ 
νυ ΚΙ] α, της 6 ]] 010. 

1 2,6. θην]. 2.Α οουρϊ]οῦ οα Μεϊῖξο νναπύϊηρ. 
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ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

99.- -ΤΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Οὐκ ἀποθνήσκειν δεῖ με; τί μοι μέλει, ἤν τε ποδαγρὸς 
ἤν τε δρομεὺς γεγονὼς εἰς ̓ Αἴδην ὑ ὑπάγω; ' 

πολλοὶ γάρ μ᾽ ἀροῦσιν. ἔα χωλόν με γενέσθαι" 
τῶνδ᾽ ἕνεκεν γὰρ ἴδ᾽ ὡς οὔποτ᾽ ἐῶ θιάσους. 

40.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τῆς μητρὸς μὴ ἄκουε, Φιλουμένη" ἢν γὰρ ἀπέλθω 
καὶ θῶ ἅπαξ ἔξω τὸν πόδα τῆς πόλεως, 

τῶν καταπαιζόντων μὴ σχῆς λόγον, ἀλλά γ᾽ ἐκείνοι: 
ἐμπαίξασ᾽, ἄρξαι πλεῖον ἐμοῦ τι ποεῖν' 
» 7 ΄ Ἁ ῇ ᾿ ’ὔ πάντα λίθον κίνει. σαυτὴν τρέφε, καὶ γράφε 

, 

πρὸς με 
}] ΄ » ᾿ Ρ] Ἐς , εἰς ποίην ἀκτὴν εὐφρόσυνον γέγονας. 

εὐτακτεῖν πειρῶ: τὸ δ᾽ ἐνοίκιον, ἤν τε περισσὸν 
γίνηται, καὶ ἐμοὶ φρόντισον ἱμάτιον. 

ἢν ἐν γαστρὶ λάβῃς, τέκε, ναὶ τέκε: μὴ θορυβηθῆς" 
εὑρήσει πόθεν ἔστ᾽, ἐλθὸν ἐς ἡλικίην. 

41.--ΡΟΥΦΙΝΟΥ 

Τίς γυμνὴν οὕτω σε καὶ ἐξέβαλεν καὶ ἔδειρεν; 
τίς ψυχὴν λιθίνην εἶχε, καὶ οὐκ ἔβλεπε; 

μοιχὸν ἴσως ηὕρηκεν ἀκαίρως κεῖνος ἐσελθών. 
γινόμενον" πᾶσαι τοῦτο ποοῦσι, τέκνον. 

πλὴν ἀπὸ νῦν, ὅταν ἢ τις ἔσω, κεῖνος δ᾽ ὅταν ἔξω, 
τὸ πρόθυρον σφήνου, μὴ πάλι ταὐτὸ πάθῃς. 

42. -ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Μισῶ τὴν ἀφελῆ, μισῶ τὴν σώφρονα λίαν" 
ἡ μὲν γὰρ βραδέως, ἡ δὲ θέλει ταχέως.. 

; 1. Α. Ῥού, Θγεεῖ 1,ονε δοηφδ απὰ ρίσναηιδ, 11. Ῥ. 104, 
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ΒΟΟΚ ν. 39-42 

59.--Βν ΤῊΣ ΘΑΜΕ 

Μύυβτὶ ποῖ αἷς ὃ ΥΠπαὺ οατε 1 ἰἢ 1 σὸ ἴο Ηδάες 
ἢ σου Ἰἰοσθ ΟΥ ἴῃ ἐγαϊηϊηρσ [ῸΓ ἃ γὰρ ἢ 1 51}]} 
ἢανα ΤὨΔΠΥ ἴο ΟΔΥΤῪ ΠῚ ; 50 ἰεῦ τ 6 ΟΟμη6. ΙΔ πΠΊ6, 
11 ν βῆ. Α5 ὯΓ δ5 {Ππαὶ σοθβ, 8ἃ5 γοι 866, 1 81} 
αυϊξα δαϑυ, ἃΠα ΠΟΥΕῚ Πΐβ5 ἃ Ὀδηαηπεαί, 

40.---ν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΟΝ Ὺ ̓ἰβέθη ἴο νουΐ τηοΐῃθυ, ΡΠ. πη 6 πὰ ; [Ὁ ΟΠ 66 
Ι πὶ οἵ, «πᾶ ουὝξ οῦ ἔπε ἴον, μὰν πὸ αἰξεηἰίοπ ἴο 
{πΠο56 ὙΠῸ τμᾶκα ἔπη οἵ 5, θαὺ σῖνε ἔπ θ πὶ ἰδ ον ἰδ, 
ἃ ἔσν ἴο 6 ΤΠΟΤῈ ΘΟ Οβϑία] ἔΠὰη 1 ννὰ8. [δὰνα ΠῸ 
βΒίομπε ππίαγπϑα, τη κα γοῦν οὐ ᾿ἰνίηρ, Δα τυτῖξα ἀηά 
16}} τη ψνῃμαΐ μ᾽ δαβέποαβ γοὰ Πᾶνε νἱβϑιϊεα. ΤῪν ἀπα 
θεῆῃανε ἢ ρῥτορυϊεῖγ. [ἢ γοι Πᾶνε δηγτῃϊηρ ΟΥΘΥ, 
Ρᾶν ἴπῸ γεπὺ ἀμὰ σεῖΐ ἃ οοαΐ ἔθου πθ. [ἔγοι σοὺ ψ ἢ 
ΠΙᾺ, Ὀτγίησ Ὁ το {πὸ Ὀῖγῖ,  επἰγεαῦ νου. [1)οπ᾽ ὁ θὲ 
ἐγοι 16 α αθοὺΐ ὑἐπαΐῖ : ψῃθπ Ὁ στονβ ὑρ Ὁ Μ}}}} ἤπα 
οὗ γγΠ0 115 δ  Π Υ νγ 88. - 

41... ἘΠΕΙΝΌΒ 

νγηο Ὀεδΐ γοῖ ἀπ ἐὰγποϑα νοι οαὖὐ ΠΑ] -πακοα Πἰκα 
τΠ15} ὙΠὸο Πδᾶ 50 βἴοῃν ἃ ἢδαγΐ δπα ΠΟ δνεϑ8 ἴο 566 9 
Ῥευπαρ5 Πα δυγὶνεα ἱπορρουζαπεὶν ἀμα ἔοι πα νοι νυ τὰ ἢ 
ἃ ἴονεσ. ΤΠηαΐ 15 ἃ {ῃϊπρ ἐμαὺ ΠΆΡΡΘΠΒ ; 41} ννοπηθ 
Ὧο 1ξ, τὴν οἢ]ἃ. Βαξ Πα ποθίου ἢ νν ἢΠ6 Π ΒΟΙΏΘΟΙΘ 15 ἴῃ, 
Δηα δ ἰ5 ουΐ, ὈοΪτ- Π6 οὐΐεὺ ἀοοΥ, ᾿οϑῦ ὑῃ 6 58 116 
τΠϊησ ΠΑΡΡεη ἴο νου ἀρσαΐη. 

42... ΒὮν ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

Ι ΓΙΞΙΙΚΕ ἃ ΟΤΠΔΠ ὙΠῸ ἰ5 ἴοο ἔδοιθ δπά 1 ἄϊ9!κο 

9Π6 Ψ}0 15 ἴοο ρυπα 5. ΤῊ οπ6 σοπβθηΐβ ἴοο απ] ΟΚ]ν, 
1Πε οἴεὺ ἴοο 5ἰονυγυ. 
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ΟΕ Κ ΑΝΤΗΟΙΓΟΟΥ 

48..-ἑ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ἐκβάλλει γυμνήν τις, ἐπὴν εὕρῃ ποτὲ μοιχόν, 
ὡς μὴ μοιχεύσας, ὡς ἀπὸ Πυθαγόρου; 

εἶτα, τέκνον, κλαίουσα κατατρίψεις τὸ πρόσωπον, 

καὶ παραριγώσεις μαινομένου προθύροις; 
ἔκμαξαι, μὴ κλαῖε, τέκνον" χεὑρήσομεν ἄλλον, ὃ 

τὸν μὴ καὶ τὸ βλέπειν εἰδότα καὶ τὸ δέρειν. 

44-. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Λέμβιον, ἡ δ᾽ ἑτέρα Κερκούριον, αἱ δύ᾽ ἑταῖραι 
αἰὲν ἐφορμοῦσιν τῷ Σαμίων λεμένι. 

ἀλλά, νέοι, πανδημὶ τὰ λῃστρικὰ τῆς ᾿Αφροδίτης 
φεύγεθ᾽- ὁ συμμίξας καὶ καταδὺς πίεται. 

45,.-- ΚΙΛΛΑΚΤΟΡΟΣ 

Παρθενικὰ κούρα τὰ ἃ κέρματα, πλείονα ποιεῖ, 
οὐκ ἀπὸ τᾶς τέχνας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τᾶς φύσιος. 

40.--ΦΙΛΟΔΗ ΜΟΥ͂ 

α. Χαῖρε σύ. β. Καὶ σύ γε χαῖρε. α. Τί δεῖ σε 
καλεῖν; β. Σὲ δέ; α. Μή πω 

τοῦτο φιλύόσπουδος. β. Μηδὲ σύ: α. Μή τιν᾽ ἔχεις; 
᾿Αεὶ τὸν φιλέοντα. α. Θέλεις ἅμα σήμερον ἡμῖν 
δειπνεῖν; β. Ἐῤ σὺ θέλεις. α. Ἐϊὗγε" πόσου παρέσῃ; 

Β. Μηδέν μοι προδίδου. α. Τοῦτο ξένον. β. ᾿Αλλ 
ὅσον ἄν σοι ἐ 

κοιμηθέντι δοκῇ, τοῦτο δός. α. Οὐκ ἀδικεῖς. 
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ΒΟΟΚ Ν. 424-46 

438.  Βν ΤῊΕ ΞΑΔΜΕ 

ΟΕΒ5 ΔΠΥ͂ ΠΠΔ}) ἔπ} [5 σἹἽ] οὐδ οὗ ἀοοῖβ ΠΑ] - 
ἀν οββθα, Ἰαδὺ θδοδιβο ἢ ἤπαβ ἃ ἰονδὺ νἱὉ}} ΠΘΥ,--- 
]υ5ὺ ἃ 1 ἢῈ αᾶὰ πϑνϑὺ θδθη σαν οὗ δα υ]ΐουν, ἃ5 
1 πὸ ψετα ἃ Ργιπαρουθαη δ ΑΠά, 80, ΠΥ ἀθὰγ οἢ]]α, 
γοῖ ψ.1}1} 5ΡῸ]} γοὰὺν ἴασθ νυν ὉΠ} οὐγίπνσ, νν}}} γου, ἀπᾶ 
5ΠΪν Υ οὐδία {πΠῸ τηδηΐαο 5 ἄοοῦ ἢ ΡῈ γοῦν ΘΥ68 
ἃ Πα οἴορ οὐγίηρσ, τὴν ἄραι, ἃπα ννε᾽}} ἤπα ἁποῦ 
ὙΠ 5 ποῦ 50 φοοα αὖ βϑεῖηρ {πη ρβ πα αὖ δαίϊηρ. 

44.- ΒΥ ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΓΈΜΒΙΟΝ πα Κευκυχίοι, {πῸ ὕνο ψῃοῦθ5, ΔΥ6 
αἰννὰγβ τ ἀὴρ ΟΥ᾽ ὑπὸ Πα θουν οἵ ϑαμηοβ. ΕἾν, 41} γα 
γοῦίῃ, ἤτοι ΑΡΠγοα Γ᾽ 5. σουβαῖβ; 6. ΠῸ εηράσαβ, 
ἃ Π4 15 ϑιιηΐς, 15 βυν]] ον δα ἀρ. 

45... (ΤΠ ΑΟΤΟΚΒ 

Α συοῦνο ρον] ᾿ἱπούδαθοβ ΠΟΥ 1{{}|6 βδἴοσα ποῦ ὈῪ 
ΠΕῚ αὐ, θαὺ Ὀγ Πα παΐαγϑ.2 

40... .-ΡΗΙΓΟΘΈΕΜΌΟΒ 

Ηε. ἀοοά-ενεπίηρσ. 816. ἀοα-ανεπίηρ. ΠῸ. ΝΥ ηαῖ 
ΤΠΔΥ γΟᾺ περ ὕὈεΡ δίδε. Απὰ νοιτβδῦ 144. 1)οη᾽ ὁ 
θῈ- 50 παι βιεῖνα 4}} αὖ πο. ϑδλς. νὴῈ}}1 ἀοπ᾽ ̓  γοιι. 
Πε. Ατε γοι εηραροὰ δ.λε. Ὁ. δηγοηθ {ἰπαῦ [Κ65 
16. Πὸ. ΜΜῺΠ γοὺ οοῖηθ ἴο βιρΡΡΟΥ ἰο-πὶσῃῦ ἢ δε. 
ΙΕ γοὺυ Κα. 6. Νεὺγ νε]]! Ηον τηὰοἢ 58}}8]} [δ 
Ρεῦῷ 1.6. Ἰ)οη᾽ ἢ σῖνε τὴθ δηγνι ϊπρ' ἰῃ δάναποθ. 76. 
ΤΠαὺ ἰ5 βἔσαησε. δλε. αἷνε τὴς ψῃᾶῦ σοὺ {πη 
την ἴον βἰθορίηρ ἢ τη. 11|ε. ΤΠπαὶ ἰ5 χυϊΐε 

1 Ναιη65 οὗ ὕνγο νᾶγὶθίϊθβ οὗ 5128}} θοαΐβ ορίθα ἃ5 ποῦ α6 
ΘἸΟΥΥΘ ὈΥ ὑϊιθ86 οουγύθβϑηϑ, 3. --θ ἸΙοοὰ παίιγα]]α. 
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σΆΑΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ποῦ γίνῃ; πέμψω. β. Καταμάνθανε. α. ἸΠηνίκα 

. Ἣν σὺ θέλεις ὥρην. α. Εὐθὺ θέλω. β. ΤΠΙρόαγε. 

41.---Ῥ ΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Πολλάκις ἠρασάμην σε λαβὼν ἐν νυκτί, Θάλεια, ἡ 
πληρῶσαι θαλερῇ θυμὸν ἐρωμανίῃ: Ἴ 

νῦν δ᾽ ὅτε «μοι» γυμνὴ γλυκεροῖς μελέεσσι πέπλησαι, 
ἔκλυτος ὑπναλέῳ γυῖα κέκμηκα κόπῳ. ε 

θυμὲ τάλαν, τί πέπονθας; ἀνέγρεο, μηδ᾽ ἀπόκαμνε' ὅ 
ζητήσεις ταύτην τὴν ὑπερευτυχίην. 

48- -ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Ὄμματα μὲν χρύσεια, καὶ ὑαλόεσσα παρειή, 
καὶ στόμα πορφυρέης τερπνότερον κάλυκος, 

δειρὴ λυγδινέη, καὶ “στήθεα μαρμαίροντα, 
καὶ πόδες ἀργυρέης λευκότεροι Θέτιδος. 

εἰ δέ τι καὶ πλοκαμῖσι διαστίλβουσιν ἄκανθαι, ῦ 
τῆς λευκῆς καλάμης οὐδὲν ἐπιστρέφομαι. 

49... [ἌΛΛΟΥ 

Ἧ τρισὶ λειτουργοῦσα πρὸς ἕν πάχος ἀνδράσι Λύδη, 
τῷ μὲν ὑπὲρ νηδύν, τῷ δ᾽ ὑπό, τῷ δ᾽ ὄπιθεν, 

εἰσδέχομαι φιλόπαιδα, γυναικομανῆ, φιλυβριστήν. 
εἰ σπεύδεις, ἐλθὼν σὺν δυσί, μὴ κατέχου. 

50.---͵ΑἙ δέξψφΠπόοτον 
Κ . ,ὔ . Ψ δά μὰ ᾿, τὰς Ν " 

αυ πεννὴ και ἐρῶς Οουο μοι κακᾷα" Καΐν ΤΘ μὲν οἰσὼω 

κούφως" πῦρ δὲ φέρειν Κύπριδος οὐ δύναμαι. 

152 



ΒΟΟΚ Υ(. 46--ο 

ἕαϊν. Ὑὕοτα ἄο γοὺ ᾿νε [1 ν}}}} βαπά. ὅδε. 1 ψ}]}} 
ἴ6}} γου. ἤε. πὰ νψῆθπ ψν1}}] νοι σοι ὃ δε. Ατν 
ἴπηθ γοὰ κα. ἢ. 1 νου κα πον. δλε. ΤΠ 

5ο οπ ἴῃ ἔτγοπῖ. 

47. -ΌΕΙΝΌΘ 

Ι ΟΕΤΕῈΝ ρῥγαγεα, ΤΠΑ]1α, ἴο πᾶνε γοὰ ὙΠ πλα 
αὐ εἰσ δ ἀπα βας θῖν τὴν Ραβϑίοη Ὀγν ἔδυνε πηῦ σα 6 5568, 
ΑΠπα, ποὺ γοι ἃΥ6 οἷοβα ἴο 6 πα κοα ψν Ὁ} γουγ βυνεοῖ 
᾿ππὴῦ5, 1 ἅτ 41} Ἰἰδησιϊα ἀπ ἀγονϑυ. Ὁ ψτεῖοποα 
Βρτιῦ, νυ πὰΐ Παῦ ΘΟ Ά]]6 πὴ ὑπο Αὐνακα ἀπα ἔαϊηΐ 
ποῖ. ϑοιηδ ἀἂν 5|νὰ]ῦ ποι 566 Κ ἴῃ ναΐη {Π}15 ΘΒ ΡΓΕ ΠῚ. 
Τα] οῖῦν. 

48...-ἂΒἂὦν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

ΟΟΙΡΕΝ ἃ16 ΘΙ δυ65 ἃπαᾶ Πδϑὺ σἤθοκβ {{Κκὸ οὐγϑίδὶ, 
δα ΠΟΥ τοὰΐῃ τποῦο ἀο]ρ ἃ] ὑΠὰΠ ἃ το 1056. 
Ηφδὺ προῖὶκ ἰβΒ οἵ τρᾶν]6 ἀπά ΠδΥ Ροβοπι ρο]]5Π66 ; 
Ποὺ ἔεεῦ ἀγὲ ψ ῃϊΐεν ἔΠπδῃ νον ΤΠ 5.1 1 Ποτα ἀπὰ 
ἔπεσα ἀπ ς {πΠ|ϑ}]ε- ἀοννῃ σ᾽ θῦθηβ Δα ΠῸῚ ἀαγὶς ΙοοΚΚ5, 
ΙΠεδεα ποῦ {6 νυ ῃϊζα ἀἰιθσυηδίῃ. 

49..- ΑΑΙ1 05 - 

ΓΥΡῈ, 4ὰὰ6 5 νἱγῖβ δά θπιὶ οοἰουϊζαΐθ ἱπβουν!ῦ, 
Παΐϊς βιυρῖὰ γεπίγοπη, {Π1 βαθου, 4111 ἃ ροβίϊοο. 
“«Αἀπτῖο ἡ ἱπαὺϊδ ““ Ρδβαϊοοπθιη, τη] ΥΌβι μη, [11- 
Τυτηδίογοιη. δὶ ἔθϑεμπας, εὐϊατη δἱ οὔσῃ ἀποθιβ ἰπ- 
ΘΊΘΒΒ.15 515, Π6 ἴα σοἢ!θθδβ.᾽" 

50.---,ΑΝονυμοῦβ 

ῬΟΨΕΗΤΥ πα [ονῈ ἃ’ τὴν ἔμψο ψοθ5. Ρονογίυ 1 
Υ}1}} δα δαβιϊγ, θα ὑπὸ ἤἥγα οἵ Ουρτυῖβ 1 σαπποῖ. 

Ὁ ΑἸΠπαϊηρ ἴο Ποὺ Ηοιηθγίο δριμὺ “" β] νου- ἔοούθα," 
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σΆΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

1.--ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 
᾿ ΄ » , » , ᾽ » "“ 

Ηράσθην, ἐφίλουν, ἔτυχον, κατέπραξ᾽, ἀγαπῶμαι" 
τίς δέ, καὶ ἧς, καὶ πῶς, ἡ θεὸς οἷδε μόνη. 

52... ΔἁΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂ 

Ὅρκον κοινὸν "Ἐξρωτ᾽ ἀνεθήκαμεν᾽" ὅρκος ὁ πιστὴν 
᾿Αρσινόης θέμενος Σωσιπάτρῳ φιλίην. 

ἀλλ᾽ ἡ μὲν ψευδὴς κενὰ δ᾽ ὅρκια, τῷ δ᾽ ἐφυλάχθη 
ἵμερος" ἡ δὲ θεῶν οὐ φανερὴ δύναμις. 

θρήνους, ὦ ὦ Ὑμέναιε, παρὰ κληῖσιν ἀὔσαις 
᾿Αρσινόης, παστῷ μεμψάμενος προδότῃ. 

ΘΟ δ νου τὰν νον ϑμδόθνν ἀνδόθυ ἀνα δ ἐμδν ἐν. ω. θὰ ὦ ἃ 

9.---ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

-ἰ πιθανή μ᾿ ἔτρωσεν ᾿Αριστονόη, φίλ᾽ "Αδωνιε, 
κοψαμένη τῇ σῇ στήθεα πὰρ καλύβῃ. 

εἰ δώσει ταύτην καὶ ἐμοὶ χάριν, ἢν ἀποπνεύσω, 
μὴ πρόφασις, σύμπλουν σύμ με λαβὼν ἀπάγου.. 

ἀπ, στρ αι Ὅν) αν ε »  Ἔθον »»- 

54, ΞἸΡΟΥ ΟΔΥΨΘΑΙ 

Μήποτε γαστροβαρῆ πρὸς σὸν λέχος ἀντιπρόσωπο 
παιδογόνῳ κλίνῃς Κύπριδι τερπόμενος. 

μεσσόθι “γὰρ μέγα κῦμα καὶ οὐκ ὀλίγος πόνος ἔστ 
τῆς μὲν ἐρεσσομένης, σοῦ δὲ σαλευομένου. 

ἀλλὰ πάλιν στρέψας ῥοδοειδέϊ τέρπεο πυγῇ, 
τὴν ἄλοχον νομίσας ἀρσενόπαιδα Κύπριν. 

ῦ.---ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Δωρίδα τὴν ῥοδόπυγον ὑπὲρ λεχέων διατείνας 
ἅψεσιν ἐν χλοεροῖς ἀθάνατος γέγονα. 

[54 



ΒΟΟΚ ΝΡ. «τοῦν 

5].---ΑΝονυμοῦβ 

Ι γεξιμ, ἴῃ ἰονο, 1 Κκἰββθά, 1 ννὰβ ανοιυγοα, Γ Θπ]ογοά, 
Ι ἀπ Ἰονοαᾶ : Ὁ ΠῸ ἀπ Ϊ, ἃπα νυν ηὉ ἰ5 516, ἀπ ἢον 
ἰδ θεῖε], Ουρυὶβ ἀἴοπθ πον. 

83...- ὉΙΟΒΟΟΆΙΘΕΒ 

Τὸ Τονε νὰ οἴκετθα {πῸὸ νὸν νὰ τηδάς ἐοσεῖμευ  ; 
Ὀν δὴ οαἱῇ Αὐβίποθ ἅπ6 ϑοβίραϊου. ΗΠ] το ἐΠπεῖν 
ἐγτοῖίῃ. Βαὺ ἔλ]56 15. 58η6, ἀηα ΠδῚ οαὐῇ ννὰβ ναΐῃ, νυν Π1]6 
ἢ ἴον βυσνίνοβ, πα ψνοὺ {πὸ σοάβ πᾶνε ποῦ τπηδηϊ- 
ἔεςιεα ὑποῖὶγ τσ. ΕῸν ἃ ννοααϊηνσ οοηνσ, ΗΘ, 
ΘΠαπῦ ἃ αἴγσα αὖ δὲ ἀοοῦ, τορι κίηρ ΠΟΥ {1016 55 
μεα. 

58.---Βν ΤΗῈ ΚΞΑΜΕ 

γιννινα ΑυϊδίΐΊοποα. υνουσπάθα τπθ, θὰ Αἀοηΐβ, 
᾿δαυηρ ΠΟΥ Ὀγθαβϑῖβ Ὀν ὑπν ἷεν. [ΙΓ 5η6 ψ}}}] ἀὸ τὴϑ 
{πὸ βᾶτηθ Βοποιυῦ, μῈι 1 ἀἴδ, 1 Ποριταΐς ποῦ; ἴακαε 
τη6 ἃνγδυ ἢ Π 66 οα ἐν νογᾶρδ. 

54,. ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜῈ 

ΟἸΠΑΥΙΡΑΜ πΠ6 δάνογβατη δα Ἰἰδοΐι πη ᾿πο] 65. ΡῥΓῸ- 
ογεαίσίοθ νοπμοσα ἔα οὈ]θοΐδη5. [Ι͂ἢ τη θα ἶο δηΐτη προ  η5 
Πποΐαβ, πθοὸ Ῥάγνιβ ΙΆΡΟΥ οτὶξ, τοτηϊσαπῖα 11ὰ, θαι α 
Ἰδοΐαϊο, 5684 οοωνεῦβαθ γόβοῖὶβ σάπια παῦ 15, ΠΧΟΙΈΙΩ 
ἀοοοθ5 τηδβοῦΐαθ να ΠΟΥ 56 ργαθβϑίαγα. 

᾿ 55.---Βν ΤΗΕ ΘΔΜΕ 

ΒΌΟΠΙΡῈ τοϑαὶβ πδεθι5 ΡῈ6 1] ΘῸΡΟΥ σγαβθαξι]ατη 
αἰδεηΐα ἰπ ἤοτιθιι5. τ βοἾβ. ἱτηπηογία} 15. ἔαοῖιι5. βιιπη. 
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σΒΕΕ Κα ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

ἡ γὰρ ὑπερφυέεσσι μέσον διαβᾶσά με ποσσίν, 
ἤνυσεν ἀκλινέως τὸν Κύπριδος δόλιχον, 

ὄμμασι νωθρὰ βλέπουσα" τὰ δ᾽ ἠῦτε πνεύματι, 
φύλλα, 

“ἀμφισαλευομένης, ἔτρεμε πορφύρεα, 
μέχρις ἀπεσπείσθη λευκὸν μένος ἀμφοτέροισιν, 

καὶ Δωρὶς παρέτοις ἐξεχύθη μέλεσι. 

00.--ΤΟΎ ΑΥὟΤΟΥ 

ΠΣ ΜΕΤ ες χείλη με ῥοδόχροα, ποικιλόμυθα, 
ψυχοτακῆ στόματος νεκταρέου πρόθυρα, 

καὶ γλῆναι λασίαισιν ὑπ᾽ ὀφρύσιν ἀστράπτουσαι, 
σπλάγχνων ἡμετέρων δίκτυα καὶ παγίδες, 

καὶ μαζοὶ γλαγόεντες, ἐΐζυγες, ἱμερόεντες, 
εὐφυέες, πάσης τερπνότεροι κάλυκος. 

ἀλλὰ τί μηνύω κυσὶν ὀστέα; μάρτυρές εἰσιν 
τῆς ἀθυροστομίης οἱ Μίδεοι κάλαμοι. 

δ1..- ΜΕΛΕΒΑΤΡΟΥ͂ 

Τὴν περιφρυγομένην ψυχὴν ἃ ἂν πολλάκι καίῃς, 
φεύξετ᾽, "Ἔρως: καὐτή, σχέτλι᾽, ἔχει πτέρυγας. 

δ8.--ΑΡΧΊΟΥ 

Νήπι᾽ Ἔρως, πορθεῖς μὲ τὸ κρήγυον" εἰς μὲ κένωσον 
πᾶν σὺ βέλος, λοιπὴν μηκέτ᾽ ἀφεὶς γλυφίδα, 

ὡς ἂν μοῦνον ἕλοις ἰοῖς ἐμέ, καί τινα χρήζων 
ἄλλον ὀϊστεῦσαι, μηκέτ᾽ ἔχοις ἀκίδα. 

59.--ΤΟΥῪ ΑΥΤΟΥ 

΄: Φεύγειν δεῖ τὸν Ἔρωτα" κενὸς πόνος" οὐ γὰρ ἀλύ 
πεζὸς ὑπὸ πτηνοῦ πυκνὰ διωκόμενος. 

1111ἃὰ Ο. Ῥουσυ, ἤγοηι ἐπε αατγάεῃ οΥ Ἠεῖϊαξ, Ῥ. 109. 
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ΒΟΟΚ Υ.ο ε-ς-" 9 

[ρ58 δηΐπι ταϊγα 1} 115 ΡΘα Πθι15. τη θα πσ ΠῚ6 Δι  ] 6 χα, 
ΤΘοἰΑΠΊ] 116 56 ἔθ ΠΘ 8, ΑἸΌϑοΙντῦ Ἰοη σι ΘΒ αι δ ΠΟΥ, 
ΟΟ] 5. Ἰαπρσαϊά απ ἔπδ ηβ ἢ ἢϊ δαΐετη νεϊαξ νεηΐο ἔο] 
ἔγοσηθθαπὶ ΡαυγΡαγοῖ, ἀππὶ οἰγουστηὰα στα! αΐαγ, ἀπ θο 
οἴπκαμη οὶ Δ] τα τΟθῸΥ Δι οθι5 εὖ 1 ογ]5. βο  α]5 
7αοαϊῦ πη ΘΠ} ὈΥ 15. 

50.---Βν ΤῊ ὅΑΜΕ 

ΤΉεΥ ἀτῖνα πὲ τδα, ἔμοβα τον ρτγαϊ !ησ 1105, 
50}}- τη] ἰπρ ρΡοτίαϊς οἵ {πὸ Δι θγοσίαὶ τποαΐῃ, ἀπᾷ 
ἔμ εγὲβ ἐμαὶ ἢδϑἢῃ ὑπάθν ἐμῖοκ ἐνερτονβ, ποῖβ ἀπά 
ἔτὰρβ οὗ τὴν πϑατέ, πᾶ ἔποβο τα κὺ ρὰρ5 νι Οἰ]-ππαϊεᾶ, 
{ὰ}} οἵ στη, οὐτῖν ἔουτηθα, τόσο εἰσ τ] ἔθ: 
ἃν ἥονεν. Βιυῖ ψνῆν ἂπὶ 1 ροϊητηρ' ουξ Ρομθ5 ἴο 
ἀορβῖ ΜΙιααβ᾽ τερᾶς ἰεδβιϊν ἴο τιμὰς θεΐ}}}5 ἴα]ε- 
[6] 1605. 

1... ΜΕΠΕΑΘΒΗΕ 

μον Ὲ, ἰῇ ἔμποὰ θυγδβὲ ἴοο οἴξεῃ τὴν Βοουο δα Ξου], 
516 Μ}}}} ἢν αὐνὰγν ; 586 ἴοο, ὁσπιῈὶ ον, ἢὰ5 νυ] 95. 

δ8...-ΑΒΟΗΙΑΒ 

ΓΑΛΎΤΙΕ Ιονε, ἔπου Ἰαγαβδὲ τὴ ναβῖα οὗ ἃ ἐγ ; 
διρὶν 411} ἐν ααΐνεῦ Οἡ 116, ἰΙδαᾶνε ποῖ 8ἃΠ ον. 80 
5841} ποὺ 5]αν τὴρ δἴομε στη ἐν Ξῃαξς, ἀπ ψ ἢ ε ἢ 
ἔποὰ ψουϊάσὲ βῃοοῦ αὖ δποΐμεσ, ποι 50] ποὺ ἢπα 
γ Βεσ ἢ. 

589.- ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

οῦυ 580 ““οπε 5βοι)]ὰ ἢν ἔτου [ονε.᾿ [Ὁ ἰ5 ἸαθοΟῸΣ 
Ἰοβξὲ ; Πονν 5Π|Ὁ}}} 1 οπ' ἔοοϊ ὄβοᾶρε ἔτοῃχ ἃ νἱησοά 
ογδαΐαυσα {Ππὰΐ ΡΒ 65 τὴ οἰοβε ῦ 
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ΘΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

60.--ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Παρθένος ἀργυρόπεζος ἐχούετο, χρύσεα μαζῶν 
χρωτὶ γαλακτοπαγεῖ μῆλα διαινομένη" 

πυγαὶ δ᾽ ἀλλήλαις περιηγέες εἱλίσσοντο, 
ὕδατος ὑγροτέρῳ χρωτὶ σαλευόμεναι. 

τὸν δ᾽ ὑπεροιδαίνοντα κατέσκεπε πεπταμένη χεὶρ 
οὐχ ὅλον Εὐρώταν, ἀλλ᾽ ὅσον ἠδύνατο. 

61.---ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τῇ κυανοβλεφάρῳ παίζων κόνδακα Φιλίππῃ, 
ἐξ αὐτῆς κραδίης ἡδὺ γελᾷν ἐπόουν" ξ 

“ Δώδεκά σοι βέβληκα, καὶ αὔριον ἄλλα βαλῶ σοι, 
ἢ πλέον, ἠὲ πάλιν δώδεκ᾽ ἐπιστάμενος. 

Σ 7 5: θ ἔ ΄ δὲ Ν 5). ὦ ᾿Ξ 
εἶτα κελευομένη ἡ ἦλθεν: γελάσας δὲ πρὸς αὐτήν: ξ 

“Εἴθε σε καὶ νύκτωρ ἐρχομένην ἐκάλουν." Ἔ 

02.- -ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Οὔπω σου τὸ καλὸν χρόνος ἔσβεσεν, ἀλλ᾽ ἔτι πολλὰ 
λείψανα τῆς προτέρης σώζεται ἡλικίης, 

καὶ χάριτες μίμνουσιν ̓ ἀγήραοι, οὐδὲ τὸ κάλλος 
τῶν ἱχαρῶν μήλων ἢ ῥόδου ἐξέφυγεν. 

ὦ πόσσους κατέφλεξε τὸ πρὶν θεοείκελον ἄνθος. 

θ3...-ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

᾿Αντιγόνη, Σικελὴ πάρος ἦσθά μοι" ὡς δ᾽ ἐγενήθης 
Αἰὐἰτωλή, κἀγὼ Μῆδος ἰδοὺ γέγονα. 

064.--ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Νῖφε, χαλαζοβόλει, ποίει σκότος, αἶθε, κεραύνου, 
πάντα τὰ πορφύροντ᾽ ἐν χθονὶ σεῖε νέφη. 

᾿ ὕριω ἸΩΝ κἀν ΨΥ Ὁ Συσδν" 

μεν τ 

Νὐμμμδδκυκ...λ. ....... ως 



ΒΟΟΚ Υ. δ6ο-64 

θ00.--ΕΌΕΙΝΌΒ 

ΤῊΣ 5]νοτ-οοϊθα πηαϊάθη ννὰβ ας ϊηρ, Ἰο τ τη σ᾽ ἐπα 
νναΐου [Ὰ}} οα ἐἶνο σο] θη ἈρΡΡ0]65 οἵ ποὺ Ὀγθαβῖ, βιποοῖῃ 
1|κ6 οὐταϊοα τὰκ. Ηδν τουπήθα Βιξζοοϊκϑ, {ἰπ τ 
ἤδοἢ) τόσο ἤπια τῃαπ τυδῖου, τ] θα ἀπα ἐοβϑοα ἃς 
5η6 πιονο. Ηδὺ οὐϊβργθλ Ππαπα οονογθα 9 Ὁ] πη 
Ἑπσοΐαβς, ποῦ ἔΠ6 ν Πο]Ὲ Ὁ 45 τη ἢ ἀ5 1 σου]ά. 

6].--Βν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

Ρηαυινα δὲ (Ὁπάαισ α αἵ ἀανκ-ονεα ΡΏΠΙΡΡα 1 
τηδάς ΠΟΙ ἰδ}. βυνθαῖϊν ψ ἢ 411} Ποὺ Πδαστὲ. “41 Πᾶνε 
Πγονν σοι ἡ 1 514 ““ἔνεῖνεθ, Δ ἴο-τποῦτον 1 ψ01}]} 
ἔχον γοι ἁποῖπου ὑννεῖνθ ΟΥ̓ Ἔνθ ΤΉΟ͵6, ἃ5 1 Κπονῦ 
μον." ὩΤπεδη θη 506 νὰβ ἰο] 4 50η6 οᾶτηδ, πᾶ 
Ἰδυ σ πρ 1 βαϊα ἴο Ποὺ “1 τῖβῃ 1 Πα οἀ]]6α γοὰ αὐ 
πίσς ἴοο θη γοὰ ΕΓῈ σομΐ Πρ. 

02... Βν ΤῊΣ ΑΔΜΕ 

ΤΙΜΕ Πὰς ποῖ γεὺ ἀποπομθα γον θοδαν, θα 
ΤῊΔΠΥ͂ ΤῸ ΪΪ05 οὗ γΟῸΣ ὈΥΪΠΠ6. βυῦνῖνθ. ὙΟῸ ΟΠ ΔΥΤη 
Πὰ5 ποῖ ἀρεϑᾶ, ποὺ ἢὰ5 {πε Ἰονοὶϊηθϑ5 ἀδραγθα ἔγομ. 
νου Ὀυσμξ ἀρ} ]65 ΟΥ̓ γου το056θ.. Ἀπ! ΠΟΥ ΤὨΔΗΥ͂ 
ραγῖβ αἸα ἐπαῦ οποα σοῦ-κΚα θδδαΐν θαγπ ἴο 8565 "2 

6035... .-ΜΑᾺΟῦ5 ΑΒΟΕΝΤΑΒΙΌΒ 

ΑΝΤΙΘΟΝΕ, 1 ἀϑεα ἴο ἐπῖπηῖκ νοὰ ἡγετα 51 ΟΠ] απ, θὰ 
ΠΟΥ γοῖ ἤανα Ὀεοοῖηθ ἃπ Αδζοϊϊδη 8.1 Πᾶνα θΘΟΟμη6 ἃ 
Μεαε." ᾿ 

θ4.--ΑΒΘΟΙΕΡΙΑΒΕΒ 

ϑνονν, Π4 1], τα κὸ ἀδυκηθββ, Πσηΐεπ, ἐπα Πα Θυ, 5ΒΠα Κ6 
οὐδ ἀΡοπ ἐπα δαγὶ ἢ 41} ἐν ὈΪΔοκ οἰοσαβ! [1 ἐποιῖ 

1 Ὑγ6 Ὧο ποῦ Κπονν ννῇῃαῦ ὑῃ6 σᾷπηθ νγᾶβ, ἃη1 88. 7οἾκ65 ἴῃ 
ὉΠ 6 δρ᾽συαπ ἀγὸ ααϊΐα ππϊηύθ] ] 15 1}0}16. 52.ΤῊ Ἰαϑῦ 11Π6 18 Ἰοϑβῦ. 

5.ΑᾺ θεσραν, ἔγοιηῃ αἰτέω. 4. 3,6. μὴ δός, ἄοι; ὕ ρῖνϑο. 
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ΟΘΕΆΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ ' 

ἢν γάρ με κτείνῃς, τότε παύσομαι" ἣν δέ μ᾽ ἀφῇς ἐῆν. 
καὶ διαδὺς τούτων χείρονα, κωμάσομαι" ) 

ἕλκει γάρ μ᾽ ὁ κρατῶν καὶ σοῦ θεός, ᾧ ποτε δ 
πεισθεῖς, 

Ζεῦ, διὰ χαλκείων χρυσὸς ἔδυς θαλάμων. 

θῦ.---ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 
πο. ς . κ5 3. 5. 9 ΄, 7ὕ 

Αἰετὸς ὁ Ζεὺς ἦλθεν ἐπ᾽ ἀντίθεον Γανυμήδην, 
»νὕ» 2 ᾿ Ἁ ΄ Ἁ ες ΄ 

κύκνος ἐπὶ ξανθὴν μητέρα τὴν Ελένης. 
Ὡ ᾽ Ι͂ 3 Ν : ΄ “-“ ΄ ᾿] Ρ] -“ 

οὕτως ἀμφότερ᾽ ἐστὶν ἀσύγκριτα" τῶν δύο δ᾽ αὐτῶν 
Ψ Μ, - “ 2 Χ Ν ας 

ἄλλοις ἄλλο δοκεῖ κρεῖσσον, ἐμοὶ τὰ δύο. 

66.--ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Εὐκαίρως μονάσασαν ἰδὼν ΤΠροδίκην ἱκέτευον, 
καὶ τῶν ἀμβροσίων ἁψάμενος γονάτων, 

“, Σῶσον," ἔφην, “" ̓ ἄνθρωπον ἀπολλύμενον παρὰ μικρι 

καὶ φεῦγον ζωῆς πνεῦμα σύ μοι χάρισαι. 
ταῦτα λέγοντος ἔκλαυσεν" ἀποψήσασα δὲ δάκρυ, ὃ 

ταῖς τρυφεραῖς ἡμᾶς χερσὶν ὑπεξέβαλεν. 

67.---ΚΑΠΙΤΩΝΟΣ 

Κάλλος ἀ ἄνευ χαρίτων τέρπει μόνον, οὐ κατέχει δέ, 
ὡς ἄτερ ἀγκίστρου νηχόμενον δέλεαρ. 

68.-.- ΛΟΥΚΙΔΛΙΟΎ, οἱ δὲ ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ 
ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΌΡΓ Η 

Ἢ τὸ φιλεῖν περίγραψον," Ἔρως, ὅλον, ἢ τὸ φιλεῖσθα 
πρόσθες, ἵν᾽ ἢ λύσῃς τὸν πόθον, ἢ κεράσῃς. 

ΒΕ. ἀατποίύ, 4. Ομαρίος ζόην ἐπε ατεεῖ Απέλιοίοσῳ, 111, 

Ιύο 



ΒΟΟΚ Γν. 644-08 

βἰαγοβδῦ πηθ, ἔθη 1 5Π.4}} σθαβθ, "αὶ 1 ποὺ Ἰεἰξοϑι πγὸ 
ἔνθ, ὑπουρὴ 1 ρμᾶ85 {πγοὰρ ὐνοῦβα ὑπὰπ {Π 15, 1 
Ὑ11 ρῸ νἱτἢ πτιιβίς ἴὸ Ποὺ ἄοοιβ; ἴον ὑπῈ ροα 
ΘΟΠΡ6]5 τὴ6 00 15 τῇ τηὰβίου ἴοο, Ζειιβ, π6 αὖ ν Πο 86 
Ὀιααϊησ Ποῖ, τὰ πο ἴο ρο]α, αἰα 5 μΡίθγοα {Π6 ὈγάΖθη 
ΒΔΕ... 

05. 

ΖΕῦΒ σα ἃ5 8ἃη δὰρὶα ἴο σοῦ-Πκα δηνμηθαε, ἃ8 
ἃ 5υ γᾶ σᾶτη6 ἢ6 ἴο ὑπ6 ἔαιν- Παϊσ δα τηοΐῃοὺ οἵ Ηφ] θη. 
50 ποτε ἴθ πὸ σοιηραγίθοῦ εὔννεεπ ἐπΠ6 ἔνο {πΐηρθ ; 
9Π6 ΡΘύβοι {{κὸ5 οπο, ἃποΐπον κὸ5 πΠ6 οὔπου; Κα 
Ροίῃ. 

Ανονυμοῦβ 

θ00.--ΠΌΕΙΝΌΒ 

ΕἸνρινοα ΡγοαῖΚα ΠρΡΡΙΪν ἁἴοπο, 1 θοβοιρἢῃῖ ΠΟΥ, ἀπά 
οἸαβρίπο ΠΟΥ ἀπ τ βία] Καθ θβ, “ ὅανο,᾿ 1 58] “ἃ πηδῃ 
ὙΠΟ 15. πϑαυ]ν Ἰοϑῦ, ἀπα σταηΐ της ἐπε Π{{0ΠῚ6 θγθαῦῃ ἐἰναΐ 
Βὰ5 ποῦ ἰϑ δ τηθ.᾿ δ Πθη 1 βαἰα {Πῖ5, 58η6. ψερῦ, "αΐ 
ν]ροα ἀνγὰν {π6 ἰθαὺβ ἃπα τ ΠΕΥ επάον παπάς 
σϑηΐν γϑρι] 56 μη6. 

51. ΟἌΤΤΟ 

Βελύυτυ υυἱϊποιΐ ΠΥ πὴ ΟἾΪΥ Ρ]Θάθ65. ἀ5; θαῦ 4065 
ποῦ ΠοΙά τι ; [Ὁ 15 πΚκῸ ἃ θαὶϊῦ Πδαϊτίηρ που ἃ ΠΟΟΚ. 

68.-- ΠΟΙ. οα ΡΟΙΕΜΟ ΟΕ 
ΡΟΝΤΙΘ 

ἙΠΤΤΗΕΗ Ρὰΐ δῃ δηἰίγα βἴορ ἴο Ἰονίηρ,, ΕἸΌ5, ΟΥ̓ 6156 
δα Ρεῖπρ Ἰονεα, 50 {παῦ γοῖ τᾶν ΟἰΠῈΥ Δ}00115}} 
ἀἰδβῖγο Οὐ [ροὺ ἴ{. 

1 1,ἄδ. 
161 

ὍΟΙ,. 1. Μ 



ΘΟσΆΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

69.-ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Παλλὰς ἐσαθρήσασα καὶ Ἥρη χρυσοπέδιλος 
Μαιονίδ᾽, ἐκ κραδίης ἰ ἴαχον ἀμφότεραι: 

“Οὐκέτι γυμνούμεσθα" κρίσις μία ποιμένος ἀρκεῖ" 
οὐ καλὸν ἡττᾶσθαι δὶς περὶ καλλοσύνης.᾽" 

40.-. ΤΟΥ ΑὙΨΘῚ 

Κάλλος ἐ ἔχεις Κύπριδος, Πειθοῦς στόμα, σῶμα καὶ 
ἀκμὴν 

εἰαρινῶν Ὡρῶν, φθέγμα δὲ Καλλιόπης, 
νοῦν καὶ σωφροσύνην Θέμιδος. καὶ χεῖρας ᾿Αθήνης" 

σὺν σοὶ δ᾽ αἱ Χάριτες τέσσαρές εἰσι, φίλη. 

11.--- ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 
οἱ δὲ ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

Πρωτομάχον πατρὸς καὶ Νικομάχης γεγαμηκὼς 
θυγατέρα, Ζήνων, ἔνδον ἔ ἔχεις πόλεμον. 

ζήτει Λυσίμαχον μοιχὸν φίλον, ὃ ὅς σ᾽ ἐλεήσας 
ἐκ τῆς Πρωτομάχου λύσεται ᾿Ανδρομάχης. 

12.--ΟΥῪ ΑὙΤΟΥ 

Τοῦτο βίος, τοῦτ᾽ αὐτό: τρυφὴ βίος. ἔρρετ᾽ ἀ ἀνῖαι" 
ζωῆς ἀνθρώποις ὀλίγος χρόνος. ἄρτι Δύαιος, 
ἄρτι χοροί, στέφανοί τε φιλανθέες, ἄ ἄρτι γυναῖκες" 
σήμερον ἐσθλὰ πάθω: τὸ 7.8 αὔριον οὐδενὶ δῆλον. 
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ΒΟΟΚ ΡΨ. 69-72 

69..- ΌΕΙΝΌΒ 

ΥΉΕΝ ΡΆ]1ὰ5 ἀηα σοϊ ἀθη- απ 4116 6 Η τὰ Ἰοοκοα οη 
Μαβοηῖὶς, ἔμον Ὀοΐῃ οὐἱθα ουὖῦ ἔγοιη {πεῖν Πϑατγίβ : 
ΕΥς ψ}} ποὺ βἐγρ ἀραΐη ; ὁπ6 αδθοϊβδίοη οἵ {πὲ 
ΒΒ ΡΠ 15 ΘΠΘΙΡῊ ; Ὁ 15. ἃ αἴβργασα ἴο 8 ψογβίθα 
ἔννῖος ἴῃ ἐπ οοπίοβὶ οἵ θϑδυΐγ." 

70.---ΒῪ ΤΗΕ ΘΑΜῈ 

Τοῦ Πμαρὺ ὑπὸ θδαιν οἵ Ουρυῖβ, ὑπὸ τηουτῃ οἵ 
Ῥϑῖῖμο, ἔἶα ἔογτα πα ἔγεβ πη 85 οἵ {Π6 βρυίησ Ηοι15, 
πΠ6 νοῖοσα οἵ ΟἍΠΙΟρΡο, ὑπαὶ υυϊβάομπη ἃπα νἱτῖια οἵ 
ΤΠδπΐς, ἔμ 6 511} οὗ Αὐπαπθ. ὙΥΊἢ {Π66, τὴν Ρμε]ονεα, 
{πῸ ατάσεβ ἀγα ΤΌ γ. 

11.--ΡΑΙ ΤΑ Α5 ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΑ 

ΖΈΝΟΝ, 5ἰποθ γοὰ ἢᾶνα τηϑυτϊθα ὑπ6 ἀδυρῇῃΐοῦ οὗ 
Ρκγοϊζοιηδοίν5 (ἢγϑῦ ἰπ Π 510) ἀπ οἵ ΝΙσομαο μα (ςοη- 
4αδυηρ ἴῃ ἤσ ἢ) νοῦ Πᾶν νὰν ἴῃ γοῦτ Ποι56. ὅθασο 
ἴογ ἃ Κιπα βϑαάμποοῦ, ἃ Γι γϑιηδοῆιβ (4 6] νου ἔΌτα 
ἤρἢὉ) πὸ νν1}}} ἴακα ον ὁπ γοὰ ἃηα ἀε]νου γοι 
ἔγομυ Απατγοιδοῃα (Πυβραπά-Πρῃ ξεν) ὑΠ6 ἀδαρῆζευ οἵ 
Ῥγοϊζοιηδοἢιιϑ. 

9... .ἑ ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕῈ 

ΤῊΙΒ 5. Π||π, Δηα ποιηϊηρ 6156 ἰ5; ΠΠ|ὸ 15. ἀθΠρῃς : 
αὐνᾶν, 41}} ον  Βυϊθ ἀγα {ῃ6 γϑᾶῦβ οἵ πη. ΤῸ- ἀν 
Πα ἴα οὐ 5, ἀπα {πΠῸ ἄᾶποο, ἀπα ἤοννγουν υγθαίῃβ, ἀπά 
ψοηθη. Το-ἄὰν Ἰεὖ τὴς ᾿ἰνα νν 6 }} ; ποπθ πον γΠαΐ 
τᾶν Ὀ6 ἴο-ἸΠοΥ ΤΟΥ. 

τῷ τ65 
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ΘΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

18..-ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Δαίμονες, οὐκ ἤδειν ὅτι λούεται ἡ Κυθέρεια, 
ἃ 7 7] 

χερσὶ καταυχενίους χλυσαμένη πλοκάμους. 
ἱλήκοις, δέσποινα, καὶ ὄμμασιν ἡμετέροισι 

μήποτε μηνίσῃς, θεῖον ἰδοῦσι τύπον. 
-“ » ς ῇ ἈΝ » ΄ὔ 53 Ν 

νῦν ἔγνων: Ῥοδόκλεια, καὶ οὐ Κύπρις. εἶτα τὸ ξ 
κάλλος 
΄-“ , ͵ »ὌἬἭ Υ Χ 3 7ὔ 

τοῦτο πόθεν; σύ, δοκῶ, τὴν θεὸν ἐκδέδυκας. 

΄74͵--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Πέμπω σοί, Ῥοδόκλεια, τόδε στέφος, ἄνθεσι καλοῖς 
αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμετέραις πλεξάμενος παλάμαις. 

ἔστι κρίνον, ῥοδέη τε κάλυξ, νοτερή τ ἀνεμώνη, 
καὶ νάρκισσος ὑγρός, καὶ κυαναυγὲς ἴον. 

ταῦτα στεψαμένη, λῆξον μεγάλαυχος ἐοῦσα" ξ 
ἀνθεῖς καὶ λήγεις καὶ σὺ καὶ ὁ στέφανος. 

6. Η. ΟΡ}, οοηιβ ἤγοην δα αγεεῖ Απίποίοσῳῃ, Ρ. 1; Ψ. Δ. 
ΡῬοίύ, αγεεῖ “ονε δόηρ8 απαὰ Ερίσγαηιδ, ἱ. Ῥ. 128. 

75.--- ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 

Γείτονα παρθένον. εἶχον ᾿Αμυμώνην, ᾿Αφροδίτη, 
ἥ μου τὴν ψυχὴν ἔφλεγεν. οὐκ ὀλίγον. 

αὕτη μοι προσέπαιξε," καί, εἴ ποτε καιρός, ἐτόλμων" 
ἠρυθρία. τί πλέον; τὸν πόνον ἠσθάνετο" 

ἤνυσα πολλὰ καμών. παρακήκοα νῦν ὅτι τίκτει" 8 
ὥστε τί ποιοῦμεν; φεύγομεν ἢ μένομεν; 

16.---ΤΟῪ ΑὙΤΟΥ͂ 
Αὕτη πρόσθεν ἔην ἐρατόχροος, εἰαρόμασθος, 

εὔσφυρος, εὐμήκης, εὔοφρυς, εὐπλόκαμος" 
11 κυ ρροβῦ προσέπαιζε, 

τό4 



ΒΟΟΚ ΝΡ. γ3-)6 

13.---ΒΌΕΙΝΌΘ 

Υε ροαβ! 1 Κηδν ποῖ ἐπαὺ Ογποῦθα νὰ. θα ΐησ, 
το δαβίη τ ποὺ παπᾶς ΠΟΥ [αῖν ἕο [Ἁ]] ἘΡΟῚ μεὲ 
προκ. Ηδᾶνο ΠΊΘΥΟΥ͂ Ο ΠῚ6, ΤηΥ 466, πα ΡῈ ποῖ 
νσα ἢ νυ ἸΠἢ τὴν Ἔγο5 {Ππαΐ ἤανὸ Ἰοοϊκεα οὐ ἔῃ ν ἱπημηογία] 
ἴοση. Νὸον 1566 ! [15 ἘΠοάοοϊθα ἀπα ποὺ Ουρτῖϑ. 
ΤΉθη ἤθποε {Π|5 θδαὰὲν  ΓΠοα, ἢ νου] 56 6 πη), Παϑὺ 
ἀδβροῖ δα πε σοαα 688. 

Π4͵,.---Βν ΤΗῊΕ 5ΔΜΕῈ 

ΓΙ ΞΕ Ν πδ6ε {π|ὶ5 σαυ]αηα, ἈΠοαοοΙθα, ἔΠὰδ νυ ἢ τὴν 
ον παπᾶς 1 πνονα ουὐὐ οἵ ᾿εδα τα] ἤοννευβ. ΤΠΘΥα 
ἀγα 11Π165 ἃ πα γτοβϑαβ ΔΠα ἀθννν ΔΠΟΙΊΟΠ6Β, ἃΠα ἔθ μευ 
ΠΑΓΟΙΒ5585 ἀπηα ΡαγΡΙ6- ΒΡ] απ νι εἴθ. δ'εαῦ 1Ὁ δπὰ 
οδαβα ἴο θὲ ναἷπ. Βοίῃ ποῖ «πα ὑπ σαυ]αηα ἤοννεν 
Δηα ἔδαδ. ᾿ 

75.--Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

Κνον Αρῃγοάϊξζε ἐπαῦ ΑἸηνιηομο, ἃ νοι ΟἹ], νγὰ8 
ΓΩΥ͂ ΠΕΙσῇ οι" ἃπα βοῦ τὴῦ Πϑαγὲ οἡ ἤτε ποῦ ἃ {{{{|6. 
5}ῃ6 ΠοΙβ6 1 νου] 16ϑὺ ψΊ ἢ τηθ, ἀμ  Πθ πόνον 1 Πδα 
ἴΠ6 ορρογίαηϊίν 1 στὸν νοπἰυγθβθοσηθ. ὅ8511ὲ πβεα ἴο 
θ᾽ .5}. Ὁ ΕἸ}! τῃαὺ αἰὰ ποῖ ἢ6]ρ πηαΐξουβ ; 516 ἔε]Ὁ {Π6 
Ρᾶηρσ. 1 σγοαῖΐ ρΡαΐϊη5 [1 βιιοοθεάδα ; 1 τὴ το] ποῦν 
ἐπαΐ 516 ἴς ἢ ΟΠ]. 80. νυν αΐ ἅγη Ἵ ἴο 4ο, "κε οἵ οΥ 
ΓΕΙ ΔΙ ἢ 

70.---κβΕἂ ΤῊΕ ΘΞΔΜΕ 

ΟΝΟΕ ΠΟΥ σοΟμΡ]οχίομ ννὰβ ἰόνεῖν, ΠΕ Ὀγθαβίβ {κὸ 
ἀμΠ6 βρυϊηρ-αε; 41} ψεῦα σοοᾶ, ΠΕΡ Δηκ|65, ΠΕῚ 

τός 



ΟσΕΕΕΚ ἀπ δ 

ἠλλάχθη δὲ “χρόνῳ καὶ γήραϊ καὶ πολιαῖσι, 
καὶ νῦν τῶν προτέρων οὐδ᾽ ὄναρ οὐδὲν ἔ ἔχει, 

ἀλλοτρίας δὲ τρίχας, καὶ ῥυσῶδες τὸ πρόσωπον, 
οἷον γηράσας οὐδὲ πίθηκος ἔχει. 

71.--Ποὺ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Εἰ τοίην χάριν εἶχε γυνὴ μετὰ Κύπριδος εὐνήν, 
οὐκ ἄν τοι κόρον ἔσχεν ἀνὴρ ἀλόχοισιν ὁμιλῶν. 
πᾶσαι γὰρ μετὰ Κύπριν ἀτερπέες εἰσὶ γυναῖκες. 

78.-.- ΤΛΑΤΩΝΟΣ 

Τὴν ψυχήν, ᾿Αγάθωνα φιλῶν, ἐπὶ χείλεσιν ἔσχον" 
ἦλθε γὰρ ἡ τλήμων ὡς διαβησομένη. 

19.---ΤΟΥὐΥ ΑΥΤΟΥ 

-ς 

Τῷ μ μήλῳ βάλλω σε" σὺ δ᾽ εἰ μὲν ἑκοῦσα φιλεῖς με, 
δεξαμένη, τῆς σῆς παρθενίης μετάδος-" 

εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ὃ μὴ γίγνοιτο νοεῖς, τοῦτ᾽ αὐτὸ λαβοῦσα 
σκέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος. 

80.---ΤΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Μῆλον ἐγώ- βάλλει με φιλῶν σέ τις. ἀλλ᾽ 
ἐπίνευσον, 

Ἐανθίππη" κἀγὼ καὶ σὺ μαραινόμεθα. 

81.-.-ΔΛΤΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ 

Ἢ τὰ ῥόδα, ῥοδόεσσαν ἔχεις χάριν: ἀλλὰ τί 
πωλεῖς; 

4 Ἅ παρὰ 4 ΄ 
σαυτήν, ἢ τὰ ῥόδα; ἠὲ συναμφότερα; 

ὥ. Δ. Ροί, ΘΟτεοῖς ᾿ους ϑοπσδ απὰ Ερίρτγαηιδ, 1. Ῥ. 51. 

τ66 



ΒΟΟΚ ΨΥ. 6-8ι 

Βεῖρσις, Ποὺ ΤΟγθ μα, Ποὺ Παὶσ. Βυΐ ἔπηα Δπα οἱά 
96 ἃπα συδὺ ἴόοκβ μβανθ ντουρὐ ἃ οἤλησα ἀπ Ππονν 
586 5 ποῦ {πς 5ῃδάον οἵ Ποὺ ζοτταοσ 56] ἢ θὰῦ νν δὰ 8 
ἕαϊβε αὶ ἃπα πὰ ἃ νυ Κ] α ἔδλοο, Ὁρ]ον Ἔνθ {πὰ 
ἃ Οἷα τη ον 5. 

11.---Βν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

ΙΕ ψουθῃ Πα ἃς τ ΠΟἢ ΠΥ γΠΘη 4]] ἰς ΟΥ̓ΘΥ ἃ 
Ρεΐογτθ, ποθὴ νοῦ ΠΘνΕῚ {γα οἵ ᾿πλθγοοσσθθ ἢ 
{πεῖν υνῖνεβ, θὰ 411 νουηθη ἀγα αἸβρ᾽ δαϑίπρ' {Π6η. 

18... ἑὀῬΙΑΤΟ 

'ψυ 5011] νγὰβ ἡ. Τὴν [05 ἃ5 1 νγὰβ Κἰβϑίηρ Αραΐμοῃ. 
ῬΟΟΥ 501} ! 586 οιηα Πορίηρ ἴο ΟΥΌ55 ΟΥ̓ΘΥ ἴο δήτη. 

19... ΒΥ ΤΗῈ ΘΞΑΜΕ 

Ι τηποῦν {πΠῸ ἀρΡρ]6Ὲ αὖ {πε6, ἀπ ἔποι, 1Ε ἔποα Ἰονοϑὶ 
τη6 ἔτομη ἔην Πρϑαγί, ἴακα Ὁ ἃπα οἷνε τηθ οὗ ἐῃν 
τη θη ; θὰΐ 1 τῆν πουρηβ ΡῈ. ψνπαῦ 1 Ργὰν 
ἴμεν ἃγτὰ ποῖ, ἴακα ἴδ 511} ἂδπὰ τεῆδφοῦ ον 5Ποτχί- 
᾿νε 15 θδδαΐγ. 

80.-ΒΗΠῪ ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

ΑΜ 8ἃπ Ἀρ00ῖ:6 ; ὁπ6 ψγγὼὴο Ιονεβ {πδὲ {ῆτον5 Τη6 
αὖ {πε6. Βαΐ οοπβεηΐ, Χαηἐῃίρρα ; θοῦ ἔμοι ἀπ 1 
ἀδολν. 

81..- ΒΠΙΟΝΥΒΙΌΚ ΤῊΗΕ ΒΟΡΗΙΘΤ 

Υοῦυ ψ ἢ ἐπε τόΌβθ5, ΤΌΞΥ ἰβ γοῦν ΟΠάττ ; θα νι μαΐ 
4ο γοι 56]}], γουγβο] οὐ {Π6 τοβεβ, οὐ θο ἢ ἢ 
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ΘΟΕΒΕΕΚ ΑΝΤΒΟΙΟΟΥ 

δ, --ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 

Ὦ σοβαρὴ βαλάνισσα, τί δή ποτέ μ᾽ ἔκπυρα 
λούεις; 
, “-ὰἱὦἢ ὃ 7 θ »“Ἷε Ν » θ ́  

πρίν μ᾽ ἀποδύσασθαι, τοῦ πυρὸς αἰσθάνομαι. 

89. -ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 

Εἴθ’ ἄνεμος γενόμην, σὺ δ᾽ ἐπιστείχουσα παρ᾽ 
ἀγὰς 
7 ’ ’ ΄ ͵ στήθεα γυμνώσαις, καί με πνέοντα λάβοις. 

ΖΦ. Α. Ῥοῖῦ, Οτεεῖ Πονε ϑοπηβ απαᾶὶ Ερισταηιδ, ἱ. ῬΡ. 145-60. 

δ4- ΑΛΛΟ 

Εἴθε ῥόδον γενόμην ὑποπόρφυρον, ὄφρα με χερσὶν 
ἀρσαμένη χαρίσῃ στήθεσι χιονέοις. 

“. ΑΔ. Ῥούύ, ΘΟγεεῖ ],οὐὲ ϑοτη5 απα ἔρίσταπιβ, ἱ. Ῥῃ. 145δ-6. 

85.--ΑαὠσΚΛΗΙΠΑΔΟΥ 

Φείδῃ παρθενίης" καὶ τί πλέον; οὐ γὰρ ἐς “Αδὴν 
ἐλθοῦσ᾽ εὑρήσεις τὸν φιλέοντα, κόρη. 

ἐν ζωοῖσι τὰ τερπνὰ τὰ Κύπριδος" ἐν δ᾽ ᾿Αχέροντι 
ὀστέα καὶ σποδιή, παρθένε, κεισόμεθα. 

Α. Ιδηρ, αγα88 6. Ῥαγπαάβδιιδ, δα. 2, Ῥ. 111. 

80.--ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ͂ 

“Τλαθί μοι, φίλε Φοῖβε' σὺ γὰρ, θοὰ τόξα τιταίνων 
ἐβλήθης ὑπ᾽ "Ἔρωτος ὑπ᾽ ὠκυπόροισιν ὀϊστοῖς. 

τι6ὃ 



ΒΟΟΚ. Υ. ὃ2-86 

89,.---ΑΝΟΝΥ Μοῦβ 

Ῥποῦθ νναϊζγοϑβ οὐ {πὸ θα ἢ, ἢν ἄοσϑὲ ἔποὰ θάαΐΠε 
Τ6 80 ἤεοιοοϊγῦδ Βείοτε 1 πᾶνὲ βιυρροα 1 [δε] {πε 
ἤγα. 

89.----Α Νονυμοῦϑβ 

Οη, ννοιυἹα 1 νεσα ὑπὸ συἱηα, ὑπαῦ ναὶ κΚίηρ ὁπ ἐπα 
5Πογα ἴδοι τσ ϊοϑῦ θᾶγα ἴῃ ν θοβοπὶ ἃπα ἴακε τη6 ἴο 
Π66 ἃ5 1 θον. 

84. Ανονυμοῦβ 

Οη, νψουἹᾶ 1 ψο τα ἃ Ρἱπκ γτόβο, ὑΠπαῦ ἔν Παπᾶ τηϊσηῦ 
ΡίαοΚ τὴ ἴο σῖνα ἴο ἴῃγ 5πονυ Ὀγθαβίβ. 

8ὅ.-. ΑΒΟΙΕΡΙΑΠΕΒ 

Τοῦ στυάσοθῦ ὑπγ τηδϊἀθημοαα}; ὙΥΠαὺ ἀνδὶ]ς 
 πεη ποῖ σοοϑῦ ἴο Ηδάθα ποι 5Π4]δ πα 
ΠΟΠ6 ἴο Ιονε ἐπδα ὑπετθ. Πα Ἰουβ οἵ Τονε ατὰ ἰπ 
{π6 Ιαπᾶ οἵ {πε Ἰἰνίπρ, Βαϊ ἴῃ ΑσΠθγοη, ἀθαν νἱγρίη, 
γνῈ 514]} 116 ἀπιδῦ πα 565. 

80...-ΟὕἸΑΌΒΘΙΑΝΟΌΘΒ 

ΗΑΡΕ ΠΠΘΙῸΥ ΟΠ Π16, δὰ ῬΠΟεθιβ; [ον ἔποι, 

ἄγαννεῦ οὔ {Π6 ϑυν τ θονν, νναϑῦ νου πα θα Ὀγν ἐπε συν 
ΥΤΟΥ 5 οὗ [ονε. 

τόρ 



ΘΕΆΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΥ 

87.-ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα Μελισσιάς, ἀλλὰ τὸ σῶμα 
κέκραγ᾽ ὡς βελέων δεξάμενον φαρέτρην, 

καὶ βάσις ἀστατέουσα, καὶ ἄστατος ἄσθματος 

ὁρμή, 
καὶ κοῖλαι βλεφάρων ἰοτυπεῖς βάσιες. 

ἀλλά, ἸΠόθοι, πρὸς μητρὸς ἐυστεφάνου Κυθερείης, 
φλέξατε τὴν ἀπιθῆ, μέχρις ἐρεῖ “ Φλέγομαι.᾽" 

88.--- ΤΟΎ ΑὙΤΟΥ 
» ᾿ς 3 Μ » Π ς , -“ 

Εἰ δυσὶν οὐκ ἴσχυσας ἴσην ᾧλόγα, πυρφόρε, καῦσαι, 
τὴν ἑνὶ καιομένην ἢ σβέσον ἢ μετάθες. 

89... -ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ 

Οὐκ ἔσθ᾽ οὗτος ἔρως, εἴ τις καλὸν εἶδος ἔχουσαν 
βούλετ᾽ ἔχειν, φρονίμοις ὄμμασι πειθόμενος: 

ἀλλ᾽ ὅστις κακόμορφον ἰδών, τετορημένος ἰοῖς 
στέργει, μαινομένης ἐκ φρενὸς αἰθόμενος, 

οὗτος ἔρως, πῦρ τοῦτο" τὰ γὰρ καλὰ πάντας ὁμοίως 
τέρπει τοὺς κρίνειν εἶδος ἐπισταμένους. 

90.--ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ 

Πέμπω σοι μύρον ἡδύ, μύρῳ τὸ μύρον θεραπεύων, 
ὡς Βρομίῳ σπένδων νᾶμα τὸ τοῦ Βρομίου. 

91..-ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ 

, Φυδε , ς , ΄ ῇ ᾽ Πέμπω σοὶ μύρον ἡδύ, μύρῳ παρέχων χάριν, οὐ 
σοί: 

» Ἀ Ν ΄ Ν Ν ᾿“ ΄ 

αὐτὴ γὰρ μυρίσαι καὶ τὸ μύρον δύνασαι. 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. 8η-ο: 

87,.--ἘΌΠΕΙΝΌΒ 

ΜΕιββιΑΒ ἀθηΐθ5 5Π6 ἰβ ἴῃ ἴονθ, θὰῦ Ππεὺ Ροᾶν 
οὐἶθβ αἱοια ἐπαῦ Ὁ Πὰ5 γϑοοῖνοα ἃ ἡ Πο]Ὲ ααϊνουία] 
οἵ αὐγοόονβ. ἰἰπδίθααν 15 ΠΟΥ βῖερ ἃπαὰ 56 ἴαϊκθϑ ΠῚ 
Ὀγθαῖῃ ἴῃ 5παΐοθθβ, ἀπ ἔπ γα ἀγα ἀγς ραγΡ] 6 ΠΟ]]ονν5 
ὈΠῸΘΥ ΠΟΙ ογοβ. υῖΐ, γε ἴονε8, θγ γουν τη θυ, ἴαϊν- 
νυγθαῖμεα Ονύπονθα, θασα ὑπ6 τσορε]]οι5 τηδ]α, {1]]} 
56 ΟΥὙ, “1 δὰ Ὀυγπίπρ "ἢ 

88.---Βν ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

Τανκμὰν [μουϑ, ἰδ ποὺ οαπδὲ ποὺ βεῦ ὄνγο δαμ8}]}ν 
ΔΙ σηϊ, Ρὰδ ουὖὺ ΟΥ̓ ὑγαηϑίου ὑΠ6 ἤδλτμηθ ὑπαῦ θαγη5 ἴῃ 
9Π6. Ἶ 

89. ΜΑΒΟΌΒ ΑΒΟΑΕΝΤΑΙΙΌΒ 

ΤῊΑΛΥ 15 ποῦ ἰἴονε 1 οπο, ἐχιϑιϊησ ἢ Τπαϊοίοιιβ 
ΕΥ̓́65, Ὑν]5 65 ἴο ροββθββ ἃ θθαπῖν. Βαΐ Πα ψῆὸ βεείην 
ἃ Ποιηθὶν ἴαοθ 15. Ρἰεσοθα Ὀγ πὸ δὐτον8 πα Ιονϑϑ, 
βεῖ δἰρῆΐ Ὀγ ἔατν οἵ {πε Πδανῦ---ἰΠαὺ 5 Ιονθ, ἐππαΐ 15 
ἤγα ; ἴου θεαισΐν ἀδ]ρ]ῦθ δα π4}}γ 41} ψ»ηῸ ἃτὰ σοοα 
Ἰυαρα5 οὗ ἔουτη. 

00.---ΑΝονυ μοῦϑβ 

ΓΙ 5ΕΝῸ {πδὸ συνεαῦ ρου ασηθ, τηϊηϊβξθυϊηρ ἴο βοεπὲ 
ἢ βοθηΐ, ονθ ἢ 8ἃ5 9Π6 Ὑπὸ ἴο Βδσοοθα5 οἴδυβ {πεῈ 
βονὶηρ οἰ οἵ Βδοοπι5. 

91.---Ανονυμοῦβ 

Γ5ΕΝῸ ἴΠδε βυνεεῦ ρουἤατηθ, ποῖ 50 πηιοἢ Ποπουχίησ 
{πες 45 ἴ ; ἴον ποιὰ οαπϑὺ ρευίασηα ὑπΠ6 ρου ὰπη6. 
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ΟΘΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

92.- -ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Ὑψοῦται ἱῬοδόπη τῷ κάλλεϊ: κἢν ποτε “ χαῖρε" 
εἴπω, ταῖς 'σοβαραῖς ὀφρύσιν ἠσπάσατο. 

ἤν ποτε καὶ στεφάνους προθύρων ὕπερ ἐκκρε- 
μάσωμαι, 

ὀργισθεῖσα πατεῖ τοῖς σοβαροῖς ὶ ἴχνεσιν. 
ὦ ῥυτίδες, καὶ γῆρας ἀνηλεές, ἔλθετε θᾶσσον, 

σπεύσατε: κἂν ὑμεῖς πείσατε τὴν ᾿Ῥοδόπην. 

95... ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

“Ὥπλισμαι πρὸς Ἔρωτα περὶ στέρνοισι λογισμόν, 
οὐδέ με νικήσει, μοῦνος ἐὼν πρὸς ἕνα" 

θνατὸς δ᾽ ἀθανάτῳ συστήσομαι: ἢν δὲ βοηθὸν 
Βάκχον ἔχῃ, τί μόνος πρὸς δύ᾽ ἐγὼ δύναμαι; 
“. Α. Ῥοίύύ, ατγεεῖβ Πουε ϑοτη5 απαᾶ ΕρῬισταηιβ, 1. Ὁ. 124, 

94. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ὍὌμματ᾽ ἔχεις Ἥρης, Μελίτη, τὰς χεῖρας ᾿Αθήνης, 
τοὺς μαζοὺς Ἰ]αφίης, τὰ σφυρὰ τῆς Θέτιδος. 

εὐδαίμων ὁ βλέπων σε: τρισόλβιος ὅστις ἀκούει" 
ἡμίθεος δ᾽ ὁ φιλῶν: ἀθάνατος δ᾽ ὁ γαμῶν. 

95, --ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 

Τέσσαρες αἱ Χάριτες, ἸΠαφίαι δύο, καὶ δέκα 
Μοῦσαι" 

Δερκυλὶς ἐν πάσαις Μοῦσα, Χάρις, Ἰ]αφίη. 

96..-ΜΒΕΛΕΑΤΡΟΥ͂ 

ἸΙξὸν ἔχεις τὸ φίλημα, τὰ δ᾽ ὄμματα, Τιμάριον, 
πῦρ’ 

ἢν ἐσίδῃς, καίεις" ἢν δὲ θίγῃης, δέδεκας. 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. 9:--96 

92.-..-Ἕἔ ΌΕΙΝΌΒ 

ἘΉΟΡΟΡΕῈ ἰ5 δχαϊΐθα Ὀν Ππεὺ θδαυσΐν, ἀπ ἴἢ 1 
Θἤδηος ἴο δὰν “Οοοα ἀαν,᾽ 5α]υΐος 6 οὐΪν νυ] ἢ 
Ποὺ ῥγοσα ὄνοῦγτοννβ. [1 ὄνοὺ Πὰπρ σΑΥ] Δ Π 65 ΟΥΘΥ 
ΠΟΙ ἄοοῦ, 5Π6 οὔ5Π 65 ὑπο ἀποὺ ΠΟΥ Ππαυρηϊν 
6615 ἰπ ποὺ νυγαΐῃ. (ὐπθ αυΐοϊκου, νη] 65. πὰ 
Ρ᾽Ό|655 οἷά ἅσα; τὰκ ἢαβίθβ. [1)0 γοὰ δὖ ἰ᾿θαβὶ 
προ πα ἘΠοάορο. 

93.-.-Βὲ ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

ΙΒΠΑΡΕ δ 6α τὴν Ὀγθαβὺ Ὶ ἢ νυ ]βάοιη ἀραϊηβὲ [νον ; 
ΠΟΙ Μ011] ΒῈ σοπαιου, 1 Ὁ ΡῈ ἃ 5ἰπρ]ε οοπραῖ. [,, ἃ 
τόνδ], νυ 1}} σἴαπα πρ' ἀσαϊηϑῦ ἀπ ἱπηπηοσία]!. Βαΐ 1 ἢε 
Πὰ5 Βδοοθιβ ἕο ΠΕΡ Πίμη, νυν ῃαῦ οἂπ 1 ἃϊομθ ἃραϊηβὶ 
ἔννο ἢ 

94-.- ΒὉν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

Σ Τῆοῦ Πιαϑοὶ Ηεῖὰβ εὄγεβ, Με]ῖῖα, δηᾶ Αὐἰμοπε᾿ 5 
Βαηά5, {πὸ θγδθαβίβ οἵ Δρηῃγοαϊξο, ἀπα ἔπ ἔδοὶ οἵ ΤΠ ϊ5. 
ΒΙεΘβϑεα 15 ΠῈ νη ἸοοΚκ5 οα {π66, υ]οα. Ὀ]οοϑθεα ᾿ς 
γγη0 ἢδαγβ {ΠπΠ66 [Α}[ς, ἃ ἀειηϊροα 6 ψηο Κίθβεβ {Π66, 
ἃ πα ἃ σοα Π6 ψνῇῆο ἴὰκος πες ἴο ν]ἔε. 

95.---,ΑΝονυμοῦβ 

Εουπ ἅτε ὑπ6 τάᾶσοθβ, ποῦ αὐ ἔνο Αρῃγοάϊξοβ 
ἃ ηα ἴδηι Μίυ565. [1 ογον }β 5. οπ6 οὗ 8ἃ]], ἃ ταᾶςθ, ἃἢ 
ἈΑΡΠγοαϊξο, ἀπά ἃ Με. 

90.-.-ΜΕΓΠΒΆΑΘΒΕ 

ΤΊΜΛΗΙΟΝ, ἔμ ν Κὶβ5. 15 θυ -Ππηθ, ἔην εγα5 ἀγα ἤτο. 
ΠῚ τποῖι Ἰοοκκαβὲ αὐ πο, ἔμοι θαγπαβῦ, 1 ὑποι τοι μοϑὶ 
τη6, ποι Παβδὲ σδπρ ὐ τη ἔαβῦ, 
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ΟσΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

97.-.-ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂ 

Εἰ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν," ἔρως, ἴσα τόξα τιταίνεις, 
εἶ θεός: εἰ δὲ ῥέπεις πρὸς μέρος, οὐ θεὸς εἶ. 
4. Α. Ῥοίὐύ, ατεεῖ Πουα ϑοτρϑ απὰ Ερίσγναηιδ8, 1. Ὁ. 120. 

98.---ΑΔΉΗΛΟΝ, οἱ δὲ ΑΡΧΙΟΥ͂ 

Ὁπλίζευ, Κύπρι, τόξα, καὶ εἰς σκοπὸν ἥσυχος ἐλθὲ 
ἄλλον: ἐγὼ γὰρ ἔχω τραύματος οὐδὲ τόπον. 
7. Α. Ῥοίῦ, ατγεεῖςξ ρου ϑοηρδ απὰ ρίσταριδ, ἱ. Ὁ. 151. 

99... -ΑΔΗΛΟῸΝ 

Ἤθελον, ὦ κιθαρῳδέ, παραστάς, ὡς κιθαρίζεις, 
τὴν ὑπάτην κροῦσαι, τήν τε μέσην χαλάσαι. 

100.- -ΑΔΗΛῸΝ 

[υἿ μοί τις μέμφοιτο, δαεὶς ὅτι λάτρις "Ἔρωτος 
φοιτῶ, θηρευτὴν ὄμμασιν ἰξὸν ἔχων, 

᾽ ᾽ὔ ἃ ΄- “ἢ “- , 7 

εἰδείη καὶ ἀῆνα, καὶ "Αἴδα, τόν τε θαλάσσης 

σκηπτοῦχον, μαλερῶν δοῦλον ἐόντα πόθων. 
.} Ν ἈἉ 7] -“ » ᾿] Ξ,' “ 

εἰ δὲ θεοὶ τοιοίδε, θεοῖς δ᾽ ἐνέπουσιν ἕπεσθαι 
ἀνθρώπους, τί θεῶν ἔργα μαθὼν ἀδικῶ; 

10]1.--ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 

α. Χαῖρε κόρη. β. Καὶ δὴ σύ. α. Τίς ἡ προϊοῦσα; 
β. Τί πρὸς σέ; 

α. Οὐκ ἀλόγως ζητῶ. β. Δεσπότις ἡμετέρη. 
. ᾿Ελπίξειν ἐ ἔστι; . Ζητεῖς δὲ τί; α. Νύκτα. 

Δ. Φέρεις τι; ὲ 
α. Χρυσίον. β. Εὐθύμει. α. Καὶ τόσον. β. Οὐ 

δύνασαι. 
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ΒΟΟΚ  Υ. ογπ-πιοι 

91.---ΠΌΕΙΝῸΒ 

Ινε, ἰδ ποὺ αἰπιοϑὺ τὰν ον δὲ ὑοΐῃ οὗ ἃ 
ἱπυρα Ἐν ἔποι αὐτὸ ἃ σοά, ὰϊ 1{ τποι ἔανουγοβὺ 
ΟΠ6, πὸ φοὐ αὐ ἔδπου. 

98.---Α ΒΟΗΙΑΘΒ οα Ανονυμοῦβ 

ῬΠΕΡΑΒΕ ἢν θονν, Ονρυῖβ, πα ἢπα αὖ τῆν [δἴβαγα 
ποῖον ἑαγσεῦ; ἔουῦ 1 πᾶνε πὸ τοοπὶ αὖ ἃ}} ᾿εν ἔῸγ ἃ 
νου Πα. 

09... Ανονυμοῦβ 

νεΕμΜ, Ο οἰϊπατόδαδ, δαἀβίαης {01 ᾿γτᾶτῃ Ρα βδη δὶ 
ΒΌΤΏΤΩ ΘΔ ΡῈ σα ΓΘ, τη δᾶ τη νΕΙῸ ἰα χάχα. 

100.---᾿ΑΝνονυμοῦβ 

Γε ἀηγοπα Ὀ]άτηα τηθ ὕαοδιβθ, ἃ 5Κ1Π|64 βεγναηΐ οὗ 
ἴνονε, 1 σὸ ἴο ἔπε οἢαβθ, τὴν δυὲβ δύηθα νυ ἢ Ὀἱνα- 
᾿Ἰτηθ ἕο οαἴοῃ Ἰ᾿ἰδαΐθβ, ἰοῦ πη Κπὸν {παῖ Ζεις δηᾶ 
Ηδάθ5 ὁπ ἔπε Του οἵ {πὸ ὅθι ψοῖὸ βἰανοβ οὗ 
νἹο] πὶ ἀδβῖτο. [Ἐ τΠ6 σοαᾶς ἅτ 510} ἀπᾶ ἐπεὲν ὑἱα 

.ΤΉΘη [Ό]]ονν ἐπεῖν Ἔχατηρθ]θ, τ παῦ ψγοηρ ἀὁ 1 60 ἴῃ 
Ἰδαγηΐϊηρ ἐπεὶ ἀεεαϑ ἢ 

ν᾿ 101.--᾿ΑαΑανονυμοῦβ 

ΗΠε. Οοοᾶ ἄδν, τὴν ἀθαν. δλε. ἀοοα ἄὰν. ἢ. Πῆο 
ἰ5 58ὴ6 ψ}Π0 15 νναϊκίηρ ἴῃ ἔγοπὺ οὗ νοι ἢ ΄λ6. ΥΠηαΐ ἰ5 
ἐπαξ ἴο γοι ὃ 16. 1 πᾶνε ἃ γδάβοῃ ἴου αβϑἰίηρ δλε. Μν 
τηϊβίγοββ. Πε. Μὰν 1 μπορεῖ ϑλε. ν᾽ παῖ ἀο νοι νναπὲ} 
Πε. Α πῖριῦ. δ΄λε. νῆα ἤανὲ γοιῖ ἴον πεὺ ἢ 6. αο]ά. 
ὅγε. ΤΉ θη ἴακε ἤϑαυὲ. 6. ὅ0 τππιοἢ (δλοοίηρ ἐδ 
αὐποιη). 8.16. οι οαη Ὁ, 
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ΟσΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

102..-ΜΑΡ ΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Τὴν ἰ ἰσχνὴν Διόκλειαν, ἀσαρκοτέρην ᾿Αφροδίτην, 
ὄψεαι, ἀλλὰ καλοῖς ἤθεσι τερπομένην. 

οὐ πολύ μοι τὸ μεταξὺ γενήσεται" ἀλλ᾽ ἐπὶ λεπτὰ 
στέρνα πεσών, ψυχῆς κείσομαι ἐγγυτάτω. 

1035..-ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂ 

Μέχρι τίνος, Προδίκη, παρακλαύσομαι; ἄχρι τίνος ὁ 
γουνάσομαι, στερεή, μηδὲν ἀκουόμενος; 

ἤδη καὶ λευκαί σοι ἐπισκιρτῶσιν ἔθειραι, 
καὶ τάχα μοι δώσεις ὡς ᾿ξκάβη Τ]ριάμῳ. 

104-.- ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Αἷἦρε τὰ δίκτυα ταῦτα, κακόσχολε, μηδ᾽ ἐπιτηδὲς 
, ἰσχίον ἐρχομένη σύστρεφε, Λυσιδίκη. 
71 σε περισφίγγει λεπτὸς στολιδώμασι πέπλος, 
πάντα δέ σου βλέπεται γυμνά, καὶ οὐ βλέπεται. 

εἰ τόδε σοι χαρίεν καταφαίνεται, αὐτὸς ὁμοίως 
ὀρθὸν ἔχων βύσσῳ τοῦτο περισκεπάσω. 

ευ 

10ῦ.-.- ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ἴἼΑλλος ὁ Μηνοφίλας λέγεται 7 παρὰ μαχλάσι κόσμος 
ἄλλος, ἐπεὶ πάσης γεύεται ἀκρασίης. 

ἀλλ᾽ ἔτε “Χαλδαῖοι κείνης πέλας" ἦ γὰρ ὁ ταύτης 
οὐρανὸς ἐντὸς ἔχει καὶ κύνα καὶ διδύμους. 

100.-- ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂ ΜΙΛΗΣΙΟΥ͂ 

Γραῖα, φίλη θρέπτειρα, τί μου προσιόντος ὑλακτεῖς, 
καὶ χαλεπὰς βάλλεις δὶς τόσον εἰς ὀδύνας; 

1Ὶ νυῖὶΐθ εὖ: οὐ Μ5. 
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ΒΟΟΚ ΥὕΓ. τοζ--τοῦ 

1029.-.-ΜΑ ΕΟ ΑΒΟΕΝΤΑΒΙΌΘΒ 

“Ὑου ν}}}] 566. ΄οοϊθα, ἃ γλῦμ θυ 511π| Π {16 ἴδηις, 
θυῖ Ὀ]εςϑεα ἢ ἃ συνεοὺῦ αἰ ροβι το. “ΤΠδὴ ὑπ γὸ 
πο ΡῈ το} θΘἔννθθη τι5, θαΐ ἈΠ] σ ο. ΠΟΥ {Π} 11 
Ῥόβομ 1 νν1}} 116 411 πὸ πάγον ἴο μον πραγ, 

103.--ἘΠΕΙΝΌΘ 

Εοη πον Ἰοῃρ, Ρτοαΐοθ, 514}} 1 ψι6Ὲρ αὖ ἐῃν ἄοου ὃ 
ΤΙ] δ π 58}4}} την μαγὰ Πϑατὺ "ὲ ἀθαῦ ἴο τὴν ργΆν ΟΥ5 ἢ 
ΑἸγεδάν ἔπε στὸν Παῖτβ θ6ρΊη ἴο ᾿ηνδάα ἴῃ 66, ἃπα 500} 
ἕπου 5Π4}} σῖνε ἐπ υ56 1} ἴο πη ἃ5 ΗΠ δοιθα ἴο Ρυϊαμη. 

104.-.- ΜΆΒΟΟΒ ΑΒΟΕΝΤΑΚΒΙΠΒ 

ς ΤΆκΕ οἵ {Πεβε πεῖς, Γγϑιαϊοθ, γοὰ ἴδαβο, ἃπα ἀοη ἢ 
ΤῸ]] γουγ Πΐρ8 ον ῬΌΓΡΟΒΘ, ἃ5. γοῦν νρὰ]κ. Της ἐο] ας 
οἵ γνοὺγ ἐπῖη ἀγαβ5 οἱ γγ06}} ἴο νοι, ἀπ 8ἃ}1] γον 
ΟΠ δΥ5 ΔΥῸ ν β10]6 ὡς 1 παϊκοα, απ γεῖ ἃ΄Ὲ ἴων ςῖ} ]ο. 
ΤῊ {Π|5 56 6 15 διμγιβίηρ ἴο νοι], ἰ ΤΥ 5616 ν}}} ἄγοβϑ ἴῃ 
σαῦΖα ἴοο (πος εὐεοΐαμιν ὕγ550 νεἶαθο.) 

105.---ΒΥ ΤΗῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

Αἰτῦβ Μεπορἢῖϊαε ααϊ αϊοίξαν που τ] Ια πὰ βοογἕα 
τηὰσπάπ5 (ναὶ ἀδοθηΐ8), 115. 0] οὐποπὶ ΔαΠΙ) εὐ 
πρυαϊοϊςξίατη. Αὖὐ νοβ (παϊάδεὶ δοοδαϊΐε δὰ πιᾶπο; 
οδϑίατη (ν 6] ρα]αϊαμη) επΐτη εἰπ5 οὐ (ἀποπὶ εὐ ἀδμλΐηοβ 
ἱπέι5 Βαεΐ. 

106.--ΠΙΟΤΙΜΌΒ ΟΕ ΜΠΙΕΤΌῸΒ 

ΟὍπάννυ, ἀδὰὺ πιυῖβο, ΠΥ Ὧὁ. γοὰ ας αὐ δὴ 
ΠΕ π 1 ΔΡΡΙΌΔΟΝ, ἀπα οαδὺ τη6 ἰηΐο ἰουτηθηΐβ ἔννῖοα 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟσΥ 

παρθενικὴν γὰρ ἄγεις “περικαλλέα, τῆς ἐπιβαίνων 
ἴχνεσι τὴν ἰδικὴν οἶμον ἴδ᾽ ὡς φέρομαι, 

εἶδος ἐσαυγάξων μοῦνον γλυκύ. τίς φθόνος ὄσσων, 
δύσμορε; καὶ μορφὰς ἀθανάτων βλέπομεν. 

1017.--ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

“- Γινώσκω, χαρίεσσα, φιλεῖν πάνυ τὸν φιλέοντα, 
καὶ πάλι γινώσκω. τόν με δακόντα δακεῖν" 
λύπει με λίην στέργοντά σε, μηδ᾽ ἐρεθίζειν μὴ Ξ τ ΡΥ μὴηο ἐερ 
ἈΝ 7 , “Α Ὁ 

τες βαρυοργήτους σοι θέλε ἸΠιερίδας. 
ψῴε,, , 2 Ἀ 5» 2 »»ν 

τοῦτ᾽ ἐβόων αἰεὶ καὶ προύλεγον" ἀλλ ἰσα πόντῳ 
᾿Ιονίῳ μύθων ἔκλυες ἡμετέρων. 

τοιγὰρ νῦν σὺ μὲν ὧδε μέγα κλαίουσα βαύὔξζεις" 
ἡμεῖς δ᾽ ἐν κόλποις ἥμεθα Ναϊάδος. 

108.--ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 

Δειλαίη, τί σε πρῶτον ἔπος, τί δὲ δεύτατον εἴπω; 
δειλαίη: τοῦτ᾽ ἐν παντὶ κακῷ ἔτυμον. 

οἴχεαι, ὦ χαρίεσσα γύναι, καὶ ἐς εἴδεος ὥ ὥρην 
ἄκρα καὶ εἰς ψυχῆς ἦθος ἐνεγκαμένη. 

Πρώτη σοὶ ὄνομ᾽ ἔσκεν ἐτήτυμον" ἣν γὰρ ἅπαντα 
δεύτερ᾽ ἀμιμήτων τῶν ἐπὶ σοὶ χαρίτων. 

109.---ΑἩΝΤΙΠΑΤΡΟΥ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

Δραχμῆς Εὐρώπην τὴν ᾿Ατθίδα, μήτε φοβηθεὶς 
μηδένα, μήτ᾽ ἄλλως ἀντιλέγουσαν, ἔχε, 

καὶ στρωμνὴν. παρέχουσαν ἀμεμφέα, χὠπότε χειμώϊ 
ἄνθρακας. ἢ ῥα μάτην, Ζεῦ φίλε, βοῦς ἐγένου. 
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ΒΟΟΚ Υ. τούό-τορ 

ἃ5. οὐ116]. Υοι δοοοιηραην ἃ ἰονοὶν οἷ], ἀπα Ἰοοῖς 
ἢονν ἐγοααίπρο ἰῃ ΠΟΥ βἴθρβ 1 σὸ την Οὐ γᾶν, ΟἸΪΥ 
σαχίηρ αὖ Ποὺ βυθοῦ ἴουη. ὑν 6 16αϊους οἵ 
ἜΥ65, 11- [αἴθ πὰσβο ἢ Ὗ α ἅτ ἁἰϊοννα ἴο ἰοοὶς οἡ 
6 ἔουτηβ οὗ ὄἌνεῖ {πΠ6 ἱπημηουἕα]5, 

101.--ΡΗΠ ΟΕ ΜΌΒ 

“1 κνονν, ομαγτηΐηρ ἰδαν, ποὺ ἴο ἴον Πΐτη νΠη0 ἴον δ 5 
τη6, ἃπα ἀραῖη 1 Κκπον τρηῦ ΜῈ }} πονν ἕο ἱΐζ6 ἢΐτα 
ψγΠῸ Ὀἷζο5 τη6. 1)0 ποῦ νὸχ ἴοο πο ἢ ὁΠ6 γΠ0 ἰονθβ 
ἔπδθ, οὐ ἔγν ἴο ρήόνοκε ἔπθὸ ἤδαᾶνυ ψταΐῃ οὗ {Π6 
Μυπεβ. δβὸ [1 εδνοὺ οὐἱδα ἴο ὑπεθ ἃπμα νψδγπηεᾶ, 
θα ἐποι αἰάϑὲ Ποαυκοη ἴο τὴν ννου5 ΠῸ τηοτα πᾶ 
ὑπ6 Ιοπίαπ 8ὅεα. 850 πὸν ποῖ 50 αϑῦ βουεὶν 8παὰ 
ΘΟΠΊΡ]αἰπηοϑῦ, νν 116 1 δἰ ἴῃ Ναίαβ᾽ ἰὰρ. 

108.---ΟΒΙΝΑΟΘΟΟΉΑΒ 

(Ερίαρ ὁπ α ἰαάν οαἰἰοὰ Ἐργοίο) 

ὈΝΗΑΡΡΥ νη ἢἤνθὺ 584} 1 δ8ὰγ, ψῇαῦ ]Ἰαϑὶ ἢ 
ὕ}πρὰρρΡὺ ! ἐπαὺ ἰ5 ὑπῸ θββθποθ οὗ 411] νψοθ. Ἴποὰ 
αὐτὸ ρόμθ, Ὁ Ἰονεῖν ᾿ἰδᾶν, ὄὌχοθ]] της ἴῃ {π6 θδδσῖν 
οὗ τὴν Ροάᾶν, ἴῃ ἐπε βυνεεΐπθθβ οἵ τῆν 80]. Πρ ΠΥ 
ἔπεν πᾶιηθα ἔπεα τοῖα (ΕἸγ80) : ἔου ἃ}} νγὰβ ΒἜοοπα ἴο 
ἴπ 6 Ρθθυ] 655 ομάση ὑΠπαῦ ννὰ5 {Π|Π6. 

109.---ΑΝΤΙΡΑΤΕΝ ΟΕ ΤΗΕΒΒΒΑΓΙΟΝΙΟΘΟΑ 

Υοῦ οδη ἴᾶνε ἴπ6 Αἴ Επσορα ἴῸγ ἃ ἀγδοῃχμηδ 
ὙΠ ποπα ἴο δα πα πὸ ορροβιξοπ ὁπ. ΠΟΙ ρατγέ, 
ἀπ 58ὴ6. Πὰ5 ρευίθοιῦν οθαη 5ῃθοῖβ ἃπΠα ἃ ἔνε ἴῃ 
υνἱπΐου. [Ὁ ννὰβ αυϊΐθ σα ρουἤϊποιβ [ῸΣ γου, ἀθὰν Ζειι8, 
ἴο ἴὰτη ἰηΐο ἃ "1}]. 
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ΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥῪΥ 

110.-ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Ἔνγχει Λυσιδίκης κυάθους δέκα, τῆς δὲ ποθεινῆς 
Εὐφράντης ἕνα μοι, λάτρι, δίδου κύαθον. 

φήσεις Λυσιδίκην με φιλεῖν πλέον. οὐ μὰ τὸν ἡδὺν 
Βάκχον, ὃ ὃν ἐν ταύτῃ λαβροποτῶ κύλικι: 

ἀλλά μοι Εὐφράντη μία πρὸς δέκα: καὶ γὰρ 
ἀπείρους 

ἀστέρας ἕν μήνης φέγγος ὑπερτίθεται. 

111..-.--ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ 

Εἶπον ἐγὼ καὶ πρόσθεν, ὅ ὅτ᾽ ἣν ἔτι φίλτρα Τερείνης 
νήπια, “Συμφλέξει πάντας ἀεξομένη.᾽" 

οἱ δ᾽ ἐγέλων τὸν μάντιν. ἴδ᾽, ὁ χρόνος ὅν ποτ᾽ ἐφώνουν, 
οὗτος" ἐγὼ δὲ πάλαι τραύματος ἠσθανόμην. 

καὶ τί πάθω; λεύσσειν μέν, ὅλαι φλόγες" ἢν δ᾽ 
ἀπονεύσω, 

΄ Ἀ πον ξος».-- 7 ϑ ΠΥ 
φροντίδες: ἢν δ᾽ αἰτῶ, “παρθένος. οἰχόμεθα. 

112..-ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 
Ε ΄, 7ὔ » ᾽ ᾿ ΄ ᾽ Ὄ.. "Α 
Ηράσθην' τίς δ᾽ οὐχί; κεκώμακα" τίς δ᾽ ἀμύητος 
κώμων; ἀλλ᾽ ἐμάνην" ἐκ τίνος; οὐχὶ θεοῦ; 

᾽ 7 Ἁ Ἀ » , » Ἀ ’ὔ 

ἐρρίφθω: πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης 
θρὶξ ἤδη, συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης. 

καὶ παίζειν ὅτε καιρός, ἐπαίξαμεν: ἡνίκα καὶ νῦν 
» , “ ΄ “ ς ΄ 

οὐκέτι, λωϊτέρης φροντίδος ἁψόμεθα. 

1135..-.- ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

᾿ράσθης πλουτῶν, Σωσίκρατες: ἀλλὰ πένης ὧν 
οὐκέτ᾽ ἐρᾷς: λιμὸς φάρμακον οἷον ἔχει. 
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ΒΟΟΚ Υ. ΙΙΟ-113 

110..-ΜΑ ἈΟῸ5 ΑΗΒΟΈΕΝΤΑΕΒΙΠΘ 

Ῥοῦυη ἴῃ ἴδῃ ἰδα]65 οἵ ΤΠ υϑιαοθ,} σαρ- Θάσου, ἀπ 
οὔ ομαγτηΐηρ ΕΠ ρΡΠσαηϊθ οἷν τη6 οὴς ἰΔ4]6. Υυῦοι 
1} 5ΔΥὺ 1 ἰονα 1] γϑιαϊοθ "εϑῖ. Νο! [1 ϑυθαῦ ὈΥῪ 
νοῦ βδοοθ5, γποπὶ 1 αἀγαΐπ ἔτουὰ {Π15 οαρ. Βαΐ 
Ἐπ ρταπῆθ 15 ἃ5 ὁπ6 ἴο ἴθπ. [οΐἢ ποῖ {πες ᾿ΐρῃξ οἵ 
{Π6 τποοπ {ἰπαὺ ἰ5 βἰποο ονθυοοιηθ ἐπαὺ οὗ σοιπέ] 6585 
5ἴδΓ5 ἢ 

111. -ΑἩΝΤΤΡΗΠΠ 

ΙΓ 5Α10 δνϑὴ ἔου ποῦν, πο η ΤΕ γοἰ πα ΟΠ ΠῚ5 ἡγΟΓῈ 
γεῦ ᾿παπε 116, ΚΚ5η6. 1} σοηϑαμηθ τι8. 411] ννῇθη 5116 
στονβ ἀρ. ΤΠΘΥ Ἰδυρη θα αὖ τὴν ΡΙΌΡΠΘοΥ : Ρυῦ ]ο! 
ὑπὸ {ἶπηα 1 οποα ἔογεῖο]α 15 σουη6, ἃ Πα ῸΣ Ἰοπρ 1 Βα ΠῈΣ 
γ 561 ἔτοτη ὑΠ6 ψουπα. ΥΠαῦ ἃἴὰ 1 ἴο ἀοῦὺ Τὸ 
Ιοοῖκ οὐ ΠΟΥ ἰβ ρα γα ἤγθ, ἀπα ἕο ἸΟΟΙΚ ἀννᾶῦ ἰβ ὑτοῦθ ] 6 
οὗ Ποαγξ, δἀπᾶ 1 1 ρᾶγ ΤΥ δυϊδ ἴο Περι, ἴὖ 15 “1 δὴ ἃ 
γα. ΑἹ] ἰ5 ονϑὺ ν ἢ Τη6. 

112...-ἑ ῬΗἙΠΟΘΕΜΟΞ 

τονε. ὟὟΠοΟ μιαΐὺῃ ποὺ ἢ [1 τηδάδθ γϑνεὶς ἴῃ ΠΟΥ 
Ποποῦγ. πο 15 υπἰηἰτἰαἰθα ἴθ ὑποθα τγϑίεσίεβ ὃ 
Βυΐ 1 ννὰβ αἰβίγαι σης. Βν πο ἢ δ'ὴῇῆ,αϑ ἴδ ποῦ Ὀγ ἃ 
σοάν- -ἀοοά-θγε ἴο 1; [ῸΓ αἰγοδαν ἴΠ6 ουϑύ Ιοοκβ 
ΠΌΤΤΥ ΟΠ ἴο τερίδοθ ὑπΠ6 δος, ἀηα [611] τα 1 Πᾶνα 
το ΔΟΠ δα {Π6 ρα οὗ αἰδοτείϊίοη. ὙΥ Π1]6 1Ὁ ννὰβ Ρ] αν της 
Ι ρἰαγεά ; πον ἴὖ 15 ουδὺ 1 νν1}} [ὰγη ἴο ποΥῈ νου ΠΥ 
ἐπουρΐ5. 

113. -ΜΑ ΒΟ ΑΒΟΕΝΤΑΒΙΌΘΒ 
Υου {6]] ἰπ Ἰονε, ϑοβίογαϊθβ, ψγνῇθη το ; ΠΟΥ γοὰ 

ΑΥ̓͂Θ ῬΟΟΥ͂, γόοὶ 416 ἴῃ ἴονθὸ πὸ ἰοῆσει. ὙΥΠπαΐῦ δὴ 

1 Τῦ ννᾶβ οιβίοιπαγν, θη ὑΠ6 ΟΡ- ὈΘᾶΓν 1Δ4]6α ὑπ6 νη θ 
ἱπίο ὉΠ οαρ, ὕο Ῥγοποῖπηθα ὕμ6 πᾶπι οὗ {Π6 δ ὁη6 ψ]βμθα 
ἴο ἰοαϑῦ, 
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σΕΚΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ἡ δὲ πάρος σε καλεῦσα μύρον καὶ τερπνὸν "Αδωνιν 
Μηνοφίλα, νῦν σου τοὔνομα πυνθάνεται, 

«ςς 7 ’ ψῳ »᾿ “- 2 , 339 

Τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν, πόθι τοι πτόλις;" ἢ μόλις 
ἔγνως 
γε Ψ αν “Α ᾽ Ἁ » Ν 5) , 

τοῦτ᾽ ἔπος, ὡς οὐδεὶς οὐδὲν ἔχοντι φίλος. 
᾿ς ἯὟΨ, Οονρογ, "7ογ15 (ΟἸοῦο 6δᾶ.), Ρ. 504. 

114-- ΜΛΙΚΙΟΥ͂ 

Ἡ χαλεπὴ κατὰ πάντα Φιλίστιον, ἡ τὸν ἐραστὴν 
μηδέποτ᾽ ἀργυρίου “χωρὶς ἀνασχομένη, 

φαίνετ᾽ ἀνεκτοτέρη νῦν ἢ πάρος. οὐ μέγα θαῦμα. 
φαίνεσθ᾽. ἠλλάχθαι τὴν φύσιν οὐ δοκέω. 

καὶ γὰρ πρηὔτέρη πότε γίνεται ἀσπὶς ἀναιδής; 
δάκνει δ᾽ οὐκ ἄλλως ἢ θανατηφορίην. 

115.--ΦΙΛΟΔΗ ΜΟΥ͂ 

᾿ράσθην Δημοῦς Παφίης γένος" οὐ μέγα θαῦμα: 
καὶ ̓ ἐΠη: Δημοῦς δεύτερον. οὐχὶ μέγα" 

καὶ πάλι] Ναξιακῆς Δημοῦς τρίτον" οὐκέτι ταῦτα 
παίγνια" καὶ Δημοῦς τέτρατον ᾿Αργολίδος. 

αὐταί που Μοῖραί με κατωνόμασαν Φιλόδημον, 
ὡς αἰεὶ Δημοῦς θερμὸς ἔχει με πόθος. 

110.--ΜΑ ΡΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Θῆλυς ἔρως κάλλιστος ἐνὶ θνητοῖσι τέτυκται, 
τ “ 

ὅσσοις ἐς φιλίην σεμνὸς ἔνεστι νόος. 
᾽ Ν ΝΑ ιν , ᾿ Φφ ΄ 

εἰ δὲ καὶ ἀρσενικὸν στέργεις πόθον, οἶδα διδάξαι 
᾿ ὁ Ν 

φάρμακον, ᾧ παύσεις τὴν δυσέρωτα νόσον. 
στρέψας Μηνοφίλαν εὐΐσχιον, ἐν φρεσὶν ἔλπου 

αὐτὸν ἔχειν κόλποις ἄρσενα Μηνόφιλον. 
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ΒΟΟΚ  ΓΥ. τι2-ττό 

Δαν ἴα] 6. οὐγὸ ἴα πυροῦ ἢ Απα ΜεμπορΠΐα, ννηῸ 
πϑϑα ἕο ο}} γοὰ ΠΟΥ 8νν δον ἃ Πα ΠΟΥ ἀαυ]ηρ ΔαοηΪ5, 
ΠΟΥ 5 Κ5. ΨΟᾺΠ Πη6. ““ ἿΝ ας τᾶ «τὶ ἐῆδα, ἘΠῚ 

ὙΠ οηςΘ, τῆν ΟἰτΥ ΠΟΥ 1 Υήὐοὰ διᾶνα ῬΘΡΌΓοα 
Ἰδαυπὶ ἔπ τηϑδηϊηρ οὗ {Π 6 βανὶησ, Κ ΝΌΟΠΘ 5 {Π6 ἔτ πα 
οἵ εἶπαι ν ἢῸ ἢ ὰ5 ποϊμίηρ. : 

.114..- ΜΑΒΟΙΌΘ 

ΤΉΔΥ ρεουβίβίθ πεν οὐπι6 1] ΡΠ] θη, ὙΠῸ ΠΟΥΘΥ 
τοϊεγαϊο ἀπ Δα ΓΟῚ πη] 6855 ἢῸ Πα τη ΠΟΥ, 56 6 15 
1655 ἰῃϑ  γα Ὁ] 6 πονν ἔἰὰπ ἐου μουν. [Ὁ 15 ποῦ ἃ σγϑαῖ 
τϊτ 1 6 ΠΟΥ θην 50, θυ Γἀοη᾿ ἢ 6] νῈ ΠΘΥ παΐιγα 
ἰ5. οῃαηρσοά. ὙΠῸ ἸΏΘΓΟΙΙ6 65 ἀβρῖς ογόνβ ὕΠΠ6Υ δἷ 
ἐἴπγθβ, θα ἤδη Ὁ ἷζε 5, 10 αἰ ννὰγβ πηθὰη5 ἀθαίῃ. 

115... .-ΡΗΠΟΘΕΜΌΘΒ 

Ι τε, ἴῃ ἴον νι [λοπῖο οἵ Ρὰρ]οϑ---ποιῃϊηςσ 
Βα Υ βίη ἴῃ ἐμαΐ : ἀπ ἀραῖῃ νυ 1} ]λότηο οἵ ϑ'μγοϑ--- 
ν6}} ἐπαῦ ννὰβ ποῦ 50 το] ΚΑ] : ἀηα {πίγαΪν ἢ 

θεῖο οὗ Ναχοῦ--- θη {πΠῸ τηλίΐζου σδαβεα ἴοὸ ΡῈ ἃ 
710Κα : ἀπά ἴπ ἴΠ 6 ἐουσ ἢ Ρίασα ἢ Ἰθηιο οὗ Ατροβ. 

ΤΠῸ Εαΐεβ ἐΠποτηβοῖνεβ βθοῖὴ ἴο ἢᾶνα ἢ γϑίθηθα Πτὸ 
ΡΗΠοάειηε 3; ἃ5 1 ΑΙνναν5 ἔξ 6] αὐάδηΐ ἀθϑῖσε ΤῸ 50 ΠῚ 6 
9 Ὸ ηο. 

110..-..- ΜΑΒΟΞ ΑΠΘΕΝΤΑΕΙΠ 

ΤῊΕΞ ἰονὰ οἵ ννουηθῃ ἰ5 6 ϑῦ [ὉΓ Πο96. ΠΠΘ ὙΠῸ 8416 
ΘΘΥΙου5 ἴῃ ὑπεὶγ αἰζδοῃηηθπίθ. 831 νεῖῸ εὖ τηδβοι]5 
ἃτηοῦ 0] ρΡ]ασεῖ, βοῖο γουηθαϊαμη, 410 56 6Ἀ}015 ΓΝ ΠῚ 
ἰδέα τα σπου θαπ). Γηνουΐθηβ ΜΙ πο ἢ] ἀπ ρα] ἢ] Ο] απ 6 ΠῚ 
οΥσ δ τηαβοι! τη ΝΜ ΕΠΟΡ Ὠ Πππμ Δ] 6 οἰ]. 

1 ἨροιηθΥ. 
᾿ Ὺ 

2 76 ῃ8Π16 ΤΠΘΔΠΒ Οὗ ΘΟΌΓ56 “ΤονὸῚ οἵ {Π6 ρθορ]β.᾽ 
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ΘΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

117..-ΜΑΙΚΙΟΥ͂ 

Θερμαίνει μ ὁ καλὸς Κορνήλιος" ἀλλὰ φοβοῦμαι 
τοῦτο τὸ φῶς, ἤδη πῦρ μέγα γιγνόμενον. 

118.--ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Ἰσιὰς ἡδύπνευστε, καὶ εἰ δεκάκις μύρον ὄσδεις, 
ἔγρεο καὶ δέξαι χερσὶ φίλαις στέφανον, 

ὃν νῦν μὲν θάλλοντα, μαραινόμενον δὲ πρὸς ἠῶ 
ὄψεαι, ὑμετέρης σύμβολον ἡλικίης. 

Α. βάδι]ο, δοθηιβ απὰ Τγαπδίαϊίοηϑ, Ρ. 49. 

119.--ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 

Κὴν ῥίψῃς ἐπὶ λαιά, καὶ ἢν ἐπὶ δεξιὰ ῥίψῃς, 
Κριναγόρη. κενεοῦ σαυτὸν ὕπερθε λέχους, 

εἰ μή σοι χαρίεσσα παρακλίνοιτο Γέμελλα, 
γνώσῃ κοιμηθεὶς οὐχ ὕπνον, ἀλλὰ κόπον. 

12320.--ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

Καὶ νυκτὸς μεσάτης τὸν ἐμὸν κχέψασα σύνευνον 
ἦλθον, καὶ πυκινῆῇ τεγγομένη ψακάδι. 

τοὔνεκ᾽ ἐν ἀπρήκτοισι καθήμεθα, κοὐχὶ χαλεῦντες 
εὕδομεν, ὡς εὕδειν τοῖς φιλέουσι θέμις; 

121.- -ΤΟΥῪ ᾿ΑΥΤΟΥ 

Μικκὴ καὶ μελανεῦσα Φιλαίνιον, ἀλλὰ σελίνων 
οὐλοτέρη, καὶ μνοῦ χρῶτα τερεινοτέρη, 

καὶ κεστοῦ φωνεῦσα μαγώτερα, καὶ παρέχουσα 
πάντα, καὶ αἰτῆσαι πολλάκι φειδομένη" 

τοιαύτην στέργοιμι Φιλαίνιον, ὦ ἄχρις ἂν εὕρω 
ἄλλην, ὦ χρυσέη Κύπρι, τελειοτέρην. 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. 1ΠἾἸΠΞΙΖ2Ὶ 

117.--Μ ΑΈΟΙΌΒ 

ΟΟπ νει υβ᾽ θοαυτν ποθ] 15 τὴ ; θυ 1 ἔραν {Πἰ5 ἤδιηρ, 
ὙΠ 10 ἢ} 15 αἰσεααν Ὀθοοτηΐπσ ἃ ἤεγος γα. 

118.--ΜΑ ΒΟ ΑΚΟΈΕΝΤΑΕΙΌΒ 

. [βιλ8, ὑποιῦρὴ τἢν ρου απο Ὀγεαῖῃ 06. ἔθη ἐΐπη65 
βυγδοῖου {Πὰπ ΞΡ ΚΟπαγα, ἀὐυνακο, πα ἴακα {Π|5 σαυ]απα 
ἰπ ἔν ἀθαῦ παπά 5. Νὸονν [Ὁ 15 Ὀ] οομηίης, θα ἂ5 ἄλγη 
ἈΡΡΙΟΔΟἤ 65 ἔποι ψν 1] 566 1 ἔλαϊησ, ἃ βγταθ0] οὗ {Πΐπε 
Οὐ ἔγ6 5 ἢ} νουτῃ. 

119... (ΟἘΙΝΑΘΟΙΑΒ 

Οπινλθομαβ, ἐποιρὴ ἰποὰ ἰοβθεϑῦ πον ἴο ἐπα 
Ιεξε, πον ἴο {πὸ στἱρηὴῦ οὐ ἐῃν δπρὶν ᾿μεά, ππΠ|6855 
Ἰονεὶν (ὐθπιθ}]α ᾿16 Ὀν {πΠ6ο, ὑπ  τοϑὺ ψ1}} σης {πες 
ΠΟ 5166}, θὰϊ ΟὨΪΥ Ὑγ ΘΓ 688. 

120.- -ῬΡΗΙΓΟΘΕΜΌΒ 

Βνυ υὐἱαηϊσῃΐ, δ] απο τὴν ΠαΒθαΠα, ἀπα ἀτεποῃϑα 
Ὅν {πε εᾶνυ ταΐῃ, 1 οαηθ. Αἀπᾶὰ 4ο με ἱμεη κἱΐ 
416, ποῦ ἰαϊκίησ ἀπα 5] βερίηρ, 85. Ἰονεῦβ οὐυρῃΐ ἴο 
βίδερ 

1921].---Βν ΤῊΣ ΘΞΑΜΕ 

ΡΗΠΠΔΈΝΙΟΝ ἰ5 5ῃοσ δηα γταῦπου ἴοο ἄδγκ, θαΐ ΠΟΥ 
“ ΠαΙγ ἴθ τποῦθ ουὐ]εα ὑπὰπ ῬΥΒΙοΥ, ἀπ ΠΟΥ βίη ἰ5 
τηοΥ6 ἔθ πον ἔπη ἄοννη : ἔπ Ὑ6 5 ΤΟΥ τηᾶρὶο ἴῃ ΠΟΥ 
νοΐοθ ἐπὰπ ἴῃ {ΠῸ6 οδϑῖιβ οἵ δἴεπιβ, ἀπ 58ῃ6 ΠΟΡΕΥ 
ταΐαβοβ τη6 Δην τ ΐϊηρ ἀπ οἴξεπ γοίγαϊη5. ἔτοτὴ θα σσίην 
ἴου ἃ ργδβεπῦ. ϑὅποῃ ἃ ΡΠ Παθπίοι. σγαηΐ π]6, σΟ] 6 ἢ 
Ουρυῖβ, ἴο ἰονθ, ἀπε} 1 ἤπα Δποῦμου τοῦτα ρογξεοί. 

τὃς 



ΘΆΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ͂ 

123.-.-ΔΙΟ ΔΩΏΡΟΥ 

Μὴ σύ γε, μηδ᾽ εἴ τοι πολὺ φέρτερος εἴδεται 
ὄσσων 

“ἀμφοτέρων, κλεινοῦ κοῦρε Μεγιστοκλέους, 
κὴν στίλβῃ Χαρίτεσσι λελουμένος, ἀμφιδονοίης 

τὸν καλόν" οὐ γὰρ ὁ παῖς ἤπιος οὐδ᾽ ἄκακος, 
ἀλλὰ μέλων πολλοῖσι, καὶ οὐκ ἀδίδακτος ἐρώτων. 

τὴν φλόγα ῥιπίζειν δείδιθι, δαιμόνιε. 

125... ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

Νυκτερινή, δίκερως, φιλοπάννυχε, φαῖνε, Σελήνη, 
φαῖνε, δι᾽ εὐτρήτων βαλλομένη θυρίδων. 

αὔγαζε χρυσέην Καλλίστιον' ἐς τὰ φιλεύντων 
ἔργα κατοπτεύειν οὐ φθόνος ἀθανάτῃ. 

ὀλβίζξεις καὶ τήνδε καὶ ἡμέας, οἶδα, Σελήνη" 
καὶ γὰρ σὴν ψυχὴν ἔφλεγεν ᾿᾿νδυμίων. 

124.- ΤΟΥ͂ ΑΥΤΟΥ 

Οὔπω σοι καλύκων γυμνὸν θέρος, οὐδὲ μελαίνει 
βότρυς ὁ παρθενίους πρωτοβολῶν χάριτας" 

ἀλλ᾽ ἤδη θοὰ τόξα νέοι θήγουσιν "ἴζρωτες, 
Λυσιδίκη, καὶ πῦρ τύφεται ἐγκρύφιον. 

φεύγωμεν, δυσέρωτες, ἕως βέλος οὐκ ἐπὶ νευρῇ" 
μάντις ἐγὼ μεγάλης αὐτίκα πυρκαϊῆς. 

195.-- ΒΑΈΣΟΥ 

Οὐ μέλλω ῥεύσειν χρυσός ποτε" βοῦς δὲ γένοιτο 
ἄλλος, χὠ μελίθρους κύκνος ἐπῃόνιος. 

Ζηνὶ φυλασσέσθω τάδε παίγνια: τῇ δὲ Κορίννῃ 
τοὺς ὀβολοὺς δώσω τοὺς δύο, κοὐ πέτομαι. 

τδ6 



ΒΟΟΚ ΚΡ. 122-25 

199... ΘΙΟΘΟΙΙΒ 

50Ν οὗ Π|πθτιοιι5 Με σίβίοοϊες, ΓΕ βοὴ ἔΠπε6, ποῖ 
Ἔνθ ἐπουρἢ ἢ βθοι ἴο {Πδ 6 τηοτα μυδοίοιβ πὰ} ἰἢν 
ὄννο δγδβ, ὑποιυρὴ 6 θῈ ο]ονῖηρ ἔγουι {Π6 θα 1} οὗ ἐπε 
Οτάσοβ, πὰπὶ ποῦ ἁτοιπα {πὸ ἰονοῖν θοὸν. ΝΕΙΓΠΕΥ 
Θσ6πῖ]6 ΠΟΥ 5' 0 16- πΠϑαγίθα 15. π6, θα οουγίθα ὃν τηλην, 
ἃ Π 6 πὸ πουΐοα ἴῃ ἰόν. βΒενάγο, τὴν [6 Πα, πα ἴλη ποῖ 
ὑπ 6 ἤδιηδ. 

1295... ἑ ΡΗΠΟΏΌΒΜΟΒ 

5ηινε, Μοῦ οἵ πῸ πἰρῃξ, Πουηεα Μόοομ, ψνΠῸ 
Ἰονεϑὺ ἴο Ἰοοῖκ ομ τϑνεΐβ, 5 πὸ ὑπγοιρὴ ἐπ Ἰατίϊοα 
δηα ᾿εὖ ἐπ ν ᾿ἰρὴῦ [811] ὁπ σοϊάθπ (ἈΠ ]}ΠἸϑοη. [Ὁ 5 πὸ 
οἴδηποα ἔῸΣΓ δἃπ ἱπηυογία! ἴοὸ ρὺν ἰηἴο {πε βεογεῖς οἵ 
Ἰονεῦβ. Του ἀοβῦ Ὀ]6 55 ΠῈῚ πα τηρ, Τ᾿ Κπονν, Ὁ Μοοη ; 
ἴον ἀἸά ποὺ Εἰπα υμηΐοη βεῦ ἢν 50] αἢτγο ὃ 

12924..ῥἑ ΒΥ ΤῊΕ ΘΛΔΜΕ 

ΤῊΥ Βα 6 Υ᾽5 ἤονγευ αὶ ποῦ νεῖ Ραγοῦ ἔγομ ἐπα 
θαά, {πὸ στὰρε ἐπμαΐ ρυΐῖβ ἔουτ ἢ 15 ἤυϑὺ νἱγοῖη ΟΠ ΔΥΤὴ 
8 γεῖ σγϑεῃ, θυὺ Αἰγοδαάν ὑπ γουηρ [ον6 5 ΒΠΔΥΡΘΗ 
ἐπεῖν συν ἀὐτοννβ, Τγϑίαϊοα, ἀπ ἃ πἰάάδη ἢγο ἰ5 
Βιπου] ἀουίησ, [οὐ 5 ἥγ, γα ἀπ] πο ΚΥῪ Ἰονοῖϑ, θεἴογαε 
πὸ ὐτονν ἰδ οὴ {πε βἰγίησ. 1 ἔογεῖε]] τἱρηΐ βοοῃ ἃ 
ναβὺ οοηῇαρταςίοῃ. 

125.- -ΒΑΘ5 Ὁ 5 

Γ ΑΜ ΠΟν ΟῚ σοίηρ' ἴο ἔπτη ἰηΐο σο]4, ἀπά Ἰδὲ ςοπλα 
9Π6 εἶβε θεοοιηςα ἃ θ1}] οὐ ἐπ τηϑ]οάϊοιιβ συνὰῃ οὗ ἐπε 
Βῆογθ. ὅ06} ἔσῖοκα 1 ἴθανα ἴο Ζειβ, ἀπα ἰποιθδα οἵ 
Ὀεσομΐηρ ἃ Ὀἰγαὰ 1 νν}}} σῖνα (ὐουϊηπηα τὰν ἔνγο ΟΡ ]5. 

187 



ΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

1206... ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

Πέντε δίδωσιν ἑνὸς τῇ δεῖνα ὁ δεῖνα τάλαντα, 
Ἀ “- 7 Ν Ν ᾽ εὖ ᾿ καὶ βινεῖ φρίσσων, καὶ μὰ τὸν οὐδὲ καλήν' 

πέντε δ᾽ ἐγὼ δραχμὰς τῶν δώδεκα “Δυσιανάσσῃ, 
καὶ βινῶ πρὸς τῷ κρείσσονα καὶ “φανερῶς. 

πάντως ἤτοι ἐγὼ φρένας οὐκ ἔχω, ἢ τό γε λοιπὸν 
Ἁ Υ. Ψ “- Α͂ Ρ] -“ 

τοὺς κείνου πελέκει δεῖ διδύμους ἀφελεῖν. 

127.--ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Παρθένον ᾿Αλκίππην ἐφίλουν μέγα, καί ποτε 
πείσας 

αὐτὴν λαθριδίως εἶχον ἐπὶ κλισίῃ. 
ἀμφοτέρων δὲ στέρνον ἐπάλλετο, μή τις ἐπέλθῃ, 
μή τις ἴδη τὰ πόθων κρυπτὰ περισσοτέρων. 

μητέρα δ᾽ οὐκ ἔλαθεν κείνης λάλον: ἀλλ᾽ ἐσιδοῦσα 
» “ ςς ἯΙ “ Ι͂ 8Ψ ἫΝ ς θ ́ ΕΣ] 

ἐξαπίνης, ρμῆς κοινὸς, ἔφη: “θύγατερ. 

128.- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

- Υ ᾿ ᾽' “ δ 8 αἿΝ Ἁ ᾿ ’ὔ 

Στέρνα περὶ στέρνοις, μαστῷ ὁ ἐπὶ μαστὸν ἐρείσας, 
χείλεά τε γλυκεροῖς χείλεσι συμπιέσας 

᾿Αντιγόνης, καὶ χρῶτα λαβὼν πρὸς χρῶτα, τὰ 
λοιπὰ 

- ᾽ 5.1} - ΄ » Ψ 

συγῶ, μάρτυς ἐφ οἷς λύχνος ἐπεγράφετο. 

129.---ΑΥ̓ΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ 

Τὴν ἀπὸ τῆς ᾿Ασίης ὀρχηστρίδα, τὴν κακοτέχνοις 
σχήμασιν ἐξ ἁπαλῶν κινυμένην ὀνύχων, ᾿ 

τι88ὃ 



ἊΝ ΒΟΟΚ Υ. τ26-129 

130 --ΡΗΙΠΟΌΒΕΜΌΘΒ 

50-ΑΝ Ὁ-850 σῖνοϑ βο- Ππ6-50 ἥνα ἰα]δηΐβ ἴῸγ ποθ, ἀπα 
ΡΌΒβΘβϑοβ ΠῚ ἴπ ἔδαν ἀπα ἐγοιη]ησ, ἀπ, Ὀν Ἠθάνθῃ, 
5Π6 1β ποῖ δνϑὴ ρυεϊίνυ. 1 σῖν 1νϑίαπαββα ἥνε ἄγδοὶ- 
πᾶ ἔου ἔννεῖνε τἰπηθ5, πα 5Π6 15 θεΐϊζεν Ἰοοκίησ, ἀπά 

ἢ οτα 15 ΠῸ βϑούοῦ ἀρουΐ ἢ. ἘΠΈΠΟΥ 1 Πᾶνα Ἰοςῦ τὴν 
νυν ΐϑ, οὐ πα ουσῃΐ ἴο "Ὲ τε πάδθγεα ᾿ποαραῦ]α οὗ 586} 
οοπαποῖ ἴον {πΠ6 ἕαΐαγο. 

121.-.-ΜΑ ΚΟ ΑΒΟΈΝΤΑΚΒΙΌΒ 

Ι νᾺβ ὑεὺν ἴομά οὗ ἃ γοιπρ οἱ] οΆ]164 ΑἸοῖρρο, 
ἈΠ οποθ, ἢανίησ βποοθοαθα ἴῃ Ρεϑυβαυδαϊησ ΠΟΥ, 1 
Ὀγουρσηὴῦ Ποὺ βθογοῖν ἴο τὴν τΌομ. βοΐ οἷν ἢδαγὶς 
γε Ὀεδίίησ, ἰοθῦ ἅν βιυρογῆμποιβ Ῥούβοη. 5Ποι]α 
ΒΌΓΡΥΪΒΘ τι ἃπα νἱΐηθθ5 οὐ βεογεῦ ἴονε. Βυΐ Πεδὺ 
τοῖο. ον Ποαστα ΠδῚ ἰαἸκ, πα Ἰοοκίηρ ἴῃ βυαᾳάδηϊν, 
5814, “αὶ σὸ 5.65, Υ ἀδιρ τον. 1. 

198.--Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΒΠΈΛΒΤ ἴο Ὀτοαβθὺ βιρροΥυ Πρ τὴν ὈΟΒΟΠῚ ΟἹ ΠΕ. 
ἈΠ ρῥγεβϑίησ ΠΕ βυνεεῦ 1ρ5 ἴο τηΐπε 1 οἰαβροα 
Απέεϊροπα οἷοβα τ ἢ πδυρηξ εΐνγθθη τι5.. ᾿Γου ἢ Ϊης 
16 τοϑὶ, οὐ νυνί {Π6 ἸΔπὴρ νγὰβ δηϊογθα ἃ5 νυ ἱΐπεβς, 
Ι ἅτ 5116 πῦ. 

129...-ΑΠὔΤΟΜΕΌΟΝ 

ΤῊΕ ἀαποίπρ- Ἵν] ἔγτοη Αϑία πὸ δχεϑουΐος ἔποβο 
Ἰαβοϊνϊουβ Ροβίαγθϑ, αν υῖηρ ἔγουη Ποὺ ἴεπά εν ἤηρου- 

1 Τγβαβαγο- σον τνὰβ βυρροβοὰ ἰο οοϊὴθ ἔγομι Ηθιυη65. 
Ήδποθ ὑπὸ ργοόνου. 

18ὃ9 



σΒΕ ΕΚ ΑΝΤΗ ΟΙΟΟῪ 

αἰνέω, οὐχ ὅτι πάντα παθαίνεται, οὐδ᾽ ὅτι βάλλει 
τὰς ἁπαλὰς ἁπαλῶς ὧδε καὶ ὧδε χέρας: 

ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τρίβακον περὶ πάσσαλον ὀρχήσασθαι 
οἶδε, καὶ οὐ φεύγει γηραλέας ῥυτίδας. 

γλωττίξει, κνίζει, περιλαμβάνει: ἢν δ᾽ ἐπιρίψη 
τὸ πεύχοςι, ἐξ ἄδον τὴν κορύνην ἀνάγει. 

190.-- ΜΑΙΚΙΟΥ 
“ “ -“ 

Τί στυγνή; τί δὲ ταῦτα κόμης εἰκαῖα, Φιλαινί, 
σκύλματα, καὶ νοτερῶν σύγχυσις ὀμματίων; 

τὰ » ᾽ 

μὴ τὸν ἐραστὴν εἶδες ἔχονθ᾽ ὑποκόλτιον ἄλλην; 
εἰπὸν ἐμοί: λύπης φάρμακ᾽ ἐπιστάμεθα. 

΄ὔ 2 Ἁ ῇ, , » - πὶ ῳ 7 

δακρύεις, οὐ φὴς δέ: μάτην ἀρνεῖσθ᾽ ἐπιβάλλῃ:" 
ὀφθαλμοὶ γλώσσης ἀξιοπιστότεροι. 

131.--ΦΙΛΟ ΔΗ ΜΟΥ͂ 

Ψαλμός, καὶ λαλιή, καὶ κωτίλον ὄμμα, καὶ ὠδὴ 
Ξανθίππης, καὶ πῦρ ἄρτι καταρχόμενον, 

ὦ ψυχή, φλέξει σε" τὸ δ᾽ ἐκ τίνος, ἢ πότε, καὶ 
πῶς, 

Ε] 3 ,ὔ ΄ 

οὐκ οἶδα" γνώσῃ, δύσμορε, τυφομένη. 

139. ΤΟΥ ΑὙΤΟΥῪ 

"ΣΕ ποδός, ὦ κνήμης, ὦ τῶν ἀπόλωλα δικαίως 
μηρῶν, ὦ γλουτῶν, ὦ κτενός, ὦ λαγόνων, 

ὦ ὥμοιν, ὦ μαστῶν, ὦ τοῦ ῥαδινοῖο τραχήλου, 
ὦ χειρῶν, ὦ τῶν μαίνομαι ὀμματίων, 

ὦ καταξεχνοτάτου κινήματος, ὦ περιάλλων 
γλωττισμῶν, ὦ τῶν θ᾽ ἐμ ὲ φωναρίων. 

εἰ 'δ᾽ Ὀπικὴ καὶ Φλῶρα καὶ οὐκ ἄδουσα τὰ Σαπφοῦς, 
καὶ Περσεὺς ᾿Ινδῆς ἠράσατ᾽ ᾿Ανδρομέδης. 

[9ο 



ΒΟΟΚ Υ. 129-132 

ΕἰΡ5, 1 ργαῖβα ποῦ θῬδοδιβο 5Π6 σὰ ἜΧΡΥ 85 411 νυ ἘΠ] 0 }5 
οἵ μαββίοῃ, Οὐ θδοαιβα 516 τηονοβ ΠῸῚ Ρ] δ ΑΥΤῚ5 50 
ΒΟ Πν {πΠὶ8 νὰν ἀπα {πΠαΐ, 5εα αιοα εἴ ῬδηπΟβα 
ΒΌΡΘΥ οἰαναχη βα]ξασα πονὶῦ εὖ ποὴ {πρὶ θη 65 τυ ραϑ. 
Τἀηστα Ναβατ, ν᾽ ΠἸοαῦ, ἀπ Ὁ] ΘΟ αν ; δὶ νΕΥῸ ἔθ ΠΣ 
ϑιρουροπαῦ οἰαναμ να] δχ οὐοὸ γϑάιιοῖί, 

1350... ΜΑΕΓΙΌ5 

ὑνηνυ 50 ρ]οοιην, ἀπά ψιῇῆαΐ 4ὁ {Ππ|β86 πη αν τα ]οα 
Ἰοοκο πάθας, ΡΗΠαδιΐς, ἀπ ἐποβ6 ΕΥ̓68 ΞαΠ96 4 τυ τ} 
ἰεατα ὃ ὈΙ4 γοι 566 γουν ἸΟνΟΥ ὙΠ ἃ τίνα] οα Πῖ5 
ἰὰρΡ ὃ ΤῈ]] πὸ ; ΓΆΚΠπον ἃ οὐγ6 ἔῸΥ βουτονν. Υου ΟΥ̓, 
"αΐ ἀοπ᾿ ἐ οομἕδβϑ ; ἴῃ ναὶη νοὶ 56 εκ ἴο 6 ηΥ ; δγεβ 
ἄγ τότ ἴο μὲ ἐγαξιθα ἐπὰπ ἐμ [ΟΠΡῚΘ. 

᾿ 1351.--ΡΗΙΠΟΘΈΕΜΟΒ 

ΧΑΝΤΗΙΡΡΕ 5. ἴοι]. ὁπ. ὑπὸ ἴντα, πα ΠοΥ ἐδ 1Κ, ἀπά 
ΠΟΥ βρδακίηρ ον 65, πα ΠῸῚ βρης, ἀπ {πΠῸ ἥγε ὑπαΐ 
ἰβ 1ιβὲ ἁἰρ δ, ν 1} θασ ὑΠπ6 6, τὴν ποαγῖ, δ ἔγοπῚ 
ναὶ μερί πηίηρ ΟΥ̓ ΠΘΠ ΟΥ ᾿ν ΙἌΚπονν ποῖ. ὙΠΟ, 
ἀΠΠΑΡΡΥ͂ πανί, 50,4} ον νν ν ΠΟ ὑπο τὸ βου]! άον- 
ἰησ, 

159. - Βν ΤΗΝΕ ΘΑΜῈ 

Ο ὑβεευ, Ο Ἰερβ, Ο ὑπὶρὴς ἔου ΠΟ 1 1πβὲϊν αἰεά, 
Ο παεῖδθϑ, ὄ Ρεοξίπθῃ, Ὁ ἢ ναῖον Ο 5πῃου!άεγβ, Ο Ὀγϑαϑῖς, 
Ο 5] μου πθοκ, Ὁ δυ1η5, Ο ΕγῈ5. 1 δὴ πηδὰ ΓΕ 
Ο δοοοιηρ 5 ῃ6α τηονεμηθηΐ, Ὁ δαπηῖγα 0] 6 Κίθθοβ, Ο 
Θχοϊασηδίϊομς ὑπαὶ οχοῖϊο ' [ΠῚ 9516 ἴς [{Ἀ]1Δἢ ἃπα ΠΟῪ 
δὴ 5 ΕἼοτα ἀπαὰ 516 ἄοθβ ποῖ βἷπης ὅδρρβθο, γεὶ 
Ῥουύβειβ νγὰβ ἴῃ ἴον νυ Πα Απατγοιηξάδ. 

“ἜΣ 



σΒΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

1393... ΜΑΙΚΙΟΥ͂ 

Ὥμοσ᾽ ἐγώ, δύο νύκτας ἀφ᾽ ᾿Ηδυλίου, Κυθέρεια, 
σὸν κράτος, ἡσυχάσειν: ὡς δοκέω δ᾽, ἐγέλας, 

τοὐμὸν ἐπισταμένη τάλανος κακόν" οὐ γὰρ ὑποίσω 
τὴν ἑτέρην, ὅρκους δ᾽ εἰς ἀνέμους τίθεμαι. 

αἱροῦμαι δ᾽ ἀσεβεῖν κείνης χάριν, ἢ τὰ σὰ τηρῶν 
ὅρκι᾽ ἀποθνήσκειν, πότνι᾽, ὑπ᾽ εὐσεβίης. 

184.--ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂ 

Κεκροπὶ ῥ ῥαῖνε λάγυνε πολύδροσον ἰκμάδα Βάκχου, 
ῥαῖνε' δροσιζέσθω συμβολικὴ πρόποσις. 

συιγάσθω Ζήνων ὁ σοφὸς κύκνος, ἅ τε Κλεάνθους 
μοῦσα" μέλοι δ᾽ ἡμῖν ὁ γλυκύπικρος ἔρως. 

195.---ΑΔΉΛΟΝ 

Στρογγύλη, εὐτόρνευτε, μονούατε, μακροτράχηλε, 
ὑψαύχην, στεινῷ φθεγγομένη στόματι, 

Βάκχου καὶ Μουσέων ἱλαρὴ λάτρι καὶ Κυθερείης, 
ἡδύγελως, τερπνὴ συμβολικῶν ταμίη, 

τίφθ᾽ ὁπόταν νήφω, μεθύεις σύ μοι, ἢν δὲ μεθυσθῶ, 
ἐκνήφεις; ἀδικεῖς συμποτικὴν φιλίην. 

136...- ΜΕΛΕΒΑΡΓΡΟΥ 

Ἔγχει, καὶ πάλιν εἰπέ, πάλιν, πάλιν " “Ἡλιοδώρας᾽ 
εἰπέ, σὺν ἀκρήτῳ τὸ γλυκὺ μίσγ᾽ ὄνομα: 

καί μοι τὸν βρεχθέντα μύροις καὶ χθιξὸν ἐόντα, 
μναμόσυνον κείνας, ἀμφιτίθει στέφανον. 

δακρύει φιλέραστον ἰδοὺ ̓ ῥόδον, οὕνεκα κείναν 
ἄλλοθι, κοὐ κόλποις ἁμετέροις ἐσορᾷ. 
Α. δῆς, Ογα85 οΓ Ραγήναβδιι8, εα. 2, Ρ. 187; Η.6. ἤλόμος 

71π α ΘΟαγάεοη, Ῥ. 98. 

102 ᾿ 
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ΒΟΟΚ Υ. 133-126 

188... ΜΑΕΟΙΌΒ 
Βν τῆν πιὰ]οσῖν, νι ποσθα, ᾿ βυνοῦα ἴο ΚΘΘΡ ἀννὰν ὕννο 

ηἰρηῖς ἔγτοιὰ Η δαν]ίὼοπ, ἀπ Καουνὶηρ {Π6 σομηρ]αϊπὶ οἵ 
ΤΥ ΡΟΟΥ ἢδαγχέ, τη ἢ κ5 ἔποιι ἀἸαἀϑὃ 5116. ΕῸΣ 1 ψ}}}} 
ποῦ βιρρογὶ ἔπ βεοοπα, πα 1 οαβδῦ τὴν οαἱῃ ἴο {πα 
νἱπα5. 1 οἤοοβα ταΐμοὺ ἴο θῈ πηρίοιιβ ἴο ἔπεα ΤῸΣ ΠῸΥ 
βᾶ κα ἔπδη Ὀγ Καερίπρ' τὴν οἁΐῃ ἴο {Π66 ἴο αἷς οὗ ρἱ εἰν. 

184.---ΡΟΘΕΙΌΟΙΡΡΟΘΒ 

ΒΗΟΜΈΝ ΟΝ 8, Ὁ Αἰἰς Ἰὰς, ἔπΠ6 ἀδννυ ταὶη οὗ 
Βδοοθβ ; 5ΠΟΟΥ Ὁ ἀπα το 65} ΟἿ ΤΉΘΥΤΎ ΡΙΟΠΪΟ. 
1,6 Ζεπο, ἐπ ᾿θαυπθα ουνὰῃ, θ6Ὲ Κερὺ οἰϊθηΐ, ἀπά 
ΟἸδαμ 6 Μαβε,} ἂἀπα Ἰεῦ οἱ σομνεῦβα ὈῈ οὗ [μονα 
ἐπα Ὀϊ{δγ-ϑυν εεῦ. 

195.---ΟἈἈ ονυμοῦβ 
1 ἠϊξ ιν 

Εουνθ, ψε]]-τηου] θα, οπο- θα, ἰοηρσ-ΠΘοΚοᾶ, 
θΑΌὈ] πσ ἢ την {16 τηοαΐῃ, ΠΙΕΥΤῪ πναϊΐγοθ οὗ 
Βδοοθιβ ἃπαὰ ἐπ Μιβε5 «πα (νίμογθα, βυνθεῖν- 
Ἰλασ πη σ᾽ ἐγδαβα 655 Οἵ οὐσ' Ο᾽}0, ν ἢν ΘΠ 1 ἃ πὰ 5ΟΌΘΥ 
ἃγ6 γοὰ {1} ἀπά ψῃοπ [ σοὶ {ἰρϑν 40 γοῖῖ ὈΘΟΟΠΊ6 
Β00ευ ὃ Υἵοιυ ἀοπ᾽ ἡ Κοορ ὑΠ|π ἰὰνν5 οἵ σοην να! 1ὐγ. 

136..ὄ ΜΕΠΕΒ᾽ΑΘΕΒ 
70 ἐδ Οπρ-οανον. 

Ἐπ. ἀρ πα ΟΡ ἃπαᾶ βὰν ἀραίῃ, ἃσαίῃη, ἃρϑῖῃ, 
“Ἠε]]οάοτδ᾽ 5.᾽ 5. ὅρεακ {πῸ βυνθοῦ Π81η16, [θη ρου {ΠῸ 
νῖπο ἢ θυὲ ἐπαῦ ἀἰοπο. Απα σῖνε πο, ἐποιρἢ 1ὖ 
θὲ γεβίθυηὶρ ᾽ 5, ὑπ σαν ]απα αὐρρίηρ Ί ἢ βοθηΐ ἴο 
ὙΘΔΙ ἴπ ἸΠΘΙΠΟΙῪ οὗ Ποῖ. [Ι͂ῸῸΚ μον ἐπδ τόβα ἐπαΐ 
ἔανοῦγβ [να 15 νεθρίπρ, θδοδσβα Ὁ 5665 ΠΟΥ οἰβονν 6 6 
ἃ Πα ποῖ ἴῃ Τῃγ ὈΟΞΟΠῚ. 

1 Ἠς ἀϊα νυϊΐθ Ῥοθιηβ, Ὀτὺ ““ Μτ56" γϑξϑυβ ὕο ἢ15 νυ υϊηρβ 
ἴῃ σ;ΘΠΘΓΔΙ. 2. ΒῸγ {πὶ5 οιϑίομῃ 566 ἀῦονθ, Νο. 110. 
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ΘσΕΕΕΚ ΑΝΤΗΘΙΘΟΥ 

137.---ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Ἔγχει τᾶς Πειθοῦς καὶ Κύπριδος ᾿Ηλιοδώρας, 
ν ΄ -" ᾽ -“ ΄ ’ ’ 

καὶ πάλι τᾶς αὐτᾶς ἁδυλόγω Χάριτος. 
}] Ν Ν Κα ν ᾿ 4 ῇ 4 Ἁ σὰ αὐτὰ γὰρ μῖ᾽ ἐμοὶ γράφεται θεός, ἃς τὸ ποθεὶϊνὸν 
οὔνομ᾽ ἐν ἀκρήτῳ συγκεράσας πίομαι. 

138..---ΔΙΟΣΚΟΡΊΔΟΥ 
“ » θΘ ’, “ ᾽] Ν , 5 Ἁ -“ [ππον ᾿Αθήνιον ἧσεν ἐμοὶ κακόν" ἐν πυρὶ πᾶσα 

“ 5 ᾽ Ἀ ’ [4 ἊΣ ΟΝ ’ 

λιος ἦν, κάγω κείνη ἅμ ἐφλεγόμαν, 
}] ’ “ , » βι δ , οὐ δείσας Δαναῶν δεκέτη πόνον" ἐν δ᾽ ἑνὶ φέγγει 

“ , “ Ν » ’ 

τῷ τότε καὶ Τρῶες κἀγὼ ἀπωλόμεθα. 

139. ΜΕΛΕΆΓΡΟΥ 

“Αδὺ μέλος, ναὶ Πᾶνα τὸν ᾿Αρκάδα, πηκτίδι μέλπεις, 
Ζηνοφίλα, ναὶ ΤΠᾶν᾿, ἁδὺ κρέκεις τι μέλος. 

ποῖ σε φύγω; πάντη με περιστείχουσιν "Ἔρωτες, 

οὐδ᾽ ὅσον ἀμπνεῦσαι βαιὸν ἐῶσι χρόνον. 
ἢ γάρ μοι μορφὰ βάλλει πόθον, ἢ πάλι μοῦσα, 
ἢ χάρις, ἢ . . . τί λέγω; πάντα: πυρὶ φλέγομαι 

140.-.- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ἡδυμελεῖς Μοῦσαι σὺν πηκτίδι, καὶ λόγος ἔμφρων 
σὺν Πειθοῖ, καὶ "Ἔρως κάλλος ὑφηνιοχῶν, 

᾽, Ν “ , Σ᾽ , ᾽ ς 

Ζηνοφίλα, σοὶ σκῆπτρα ἸΙόθων ἀπένειμαν, ἐπεῖ σοι 
αἱ τρισσαὶ Χάριτες τρεῖς ἔδοσαν χάριτας. 
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ΒΟΟΚ ΝΡ. 137-140 

137.--ἷον ΤῊΣ ΘΑΔΜΕῈΕ 

70 πὸ (ὑπ ρ- δα Υ 

Ονἑε 4616 ἔου. Ηε]ὶοάοτα Ρεϊζῆο πα οπο ἴον. Ηε]!- 
οἄοτα Ονρυῖὶβ πὰ ὁπ ἴον Ηε]οάογα, ἔπε ταοα ουνεεῖ 
οἵ 5βρεθοῆ. Εοὺ 1 ἀδβοῦῖθε ΠΟΥ ἃ5 ὁμῈ σοάάεδβϑ, ψ ῃοϑα 
Ὀεϊονεα πᾶπηλ6 1 πὶχ ἴῃ ἐπ πε ἕο ἀτιηῖκ. 

198... ΒΙΟΒΘΟΘΕΙΘΕΒ 

ΑΤΉΈΝΙΟΝ 5δην “ες ΗοΥβο,᾿ δὴ ον] Βοῦθα [ὉΓ 
τη6. ΑΙ Ττον ννὰβ ἴπ ἤδιηθβ. ἀπά 1 "υγπίην ψ ἢ 
ἴξ, 1 Πα Ὀτανεα ἐπε ἔεπ γϑατθ᾽ εἥοτνὶ οὗ {ΠῈ ατεεκςϑ, 
θαὺ ἴῃ ἐπαΐ οπα θΪαζσα ἐμε Ἔ γο]απβ ἀπα 1 μευ ϑῃεα. 

139.--ΜΈΓΠΒΆΘΒΕ 

ΞΨΕΕΥ ἴ5 {6 ππϑ]οᾶν, Ὀν Ρὰπ οἵ Ατοδάν, ἐπαξ ἔποι 
βιγικοδὲ ἔγουη ἔπν 'γγθ, Ζεπορῃηα; γε, ὈῪ Ρδϑῃ, 
Ραβϑίηρ βυνεεῖ ἰ5 την ἴοὰοῃ. ὙΠ ΓΠΕΥ 5}}4}} 1 ἢν ἔγομι 
ἔπεεῦ πα ἴονεὲ5. δ ποοπηραθ5 τη6 ἃΡοιξ, ἀπά σῖνε 
6 ποΐ Ἔευεξη ἃ ᾿Π{16 ἔϊσηθ ἕο ἔακὸ ὑγδαΐῃ ; [ῸΣ δἰ ὺ 
Βοαιῖν ἔπγονβ ἀδεῖγτα αὖ τηθ, οὐ ἔπε Μυξε, οὐ ἐπε 
τας οὐ---νν μῃαξ 58Π4}} 1 κεν ἢ ΑἹ] οὔ ἐπεξε 1 βυτη 
ἢ ἤγε. 

140.---Βν ΤΗῊΗΕ ΞΑΔΜΕ 

ΤῊΣ πτηεϊοαΐοιβ Νίιξεβ, σίνίηρ 5Κ1}} ἕο ἔῃ ἔοιο!, 
ἀπα Ρεϊθπο ἐπάονῖηρ ἔν 5ΡΈΘ ο ἢ ἢ τυϊβάομ, ἀπά 
Εγοβ. συϊαϊησ ἴῃν Ρεαὰΐν αὐὶρηξ, ἱπνοβίεα ἐπ6ο, 
Ζεπορ κα, ἢ ἐπε βονογεῖϊσιὶν οἵ {Π6 Πονε8, β'πος 
ἔπε ταςοβ ἔμγοα σάνα ἐδ ε ὑπγδα σ δ668. 

ΞῸΝ 



σΕΚΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

141.-ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ναὶ τὸν Ἔρωτα, θέλω τὸ παρ᾽ οὔασιν ᾿Ηλιοδώρας 
φθέγμα κλύειν ἢ τὰς Λατοΐδεω κιθάρας. 

149--ΞἀΑΛΔΉΛΟΝ 
΄ ’ 

Τίς, ῥόδον ὁ στεφάνος Διονυσίου, ἢ ῥόδον αὐτὸς 
τοῦ στεφάνου; δοκέω, λείπεται ὁ στέφανος. 

148. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂ 
Ὃ στέφανος περὶ κρατὶ μαραίνεται ᾿Ηλιοδώρας" 

αὐτὴ δ᾽ ἐκλάμπει τοῦ στεφάνου στέφανος. 

144.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ἤδη λευκόϊον θάλλει, θάλλει δὲ φίλομβρος 
νάρκισσος, θάλλει δ᾽ οὐρεσίφοιτα κρίνα: 

ἤδη δ᾽ ἡ φιλέραστος, ἐν ἄνθεσιν ὥ ὥριμον ἄνθος, 
Ζηνοφίλα Πειθοῦς ἡδὺ τέθηλε ῥόδον. 

λειμῶνες, τί “μάταια κόμαις ἔπι φαιδρὰ γελᾶτε; 
ἃ γὰρ παῖς κρέσσων ἁδυπνόων στεφάνων. 
Η. Ο. Βεθομίησ, 71π α Θαγνάφη, Ρ. 100; Α. Τϑηρσ, ἴῃ α. Β. 

ΤΙΠΟΙ 50} 5 ϑεεοίτοτιϑ ἤγοην ἐλε τέο Απέμοίϊοσψ, Ῥ. 151 ; ΑἸπιὰ 
δύγαῦίε!, ἐδ. Ρ». 162; 4. Δ. Ῥοίύ, ατγοοῖ; ουο ϑοπῃβ απὰ Εἰμῖ- 
σταηι8, Ἰῖ. Ῥ. 06. : 

145... .-ΑΣΚΛΗΠΙΆΑΔΟΥ͂ 
Αὐτοῦ μοι στέφανοι παρὰ δικλίσι ταῖσδε : Κρεμαστοὶ 

μίμνετε, μὴ προπετῶς φύλλα τινασσόμενοι, 
οὺς δακρύοις κατέβρεξα' κάτομβρα γὰρ ὄμματ᾽ 

ἐρώντων’ 
ἀλλ᾽, ὅταν οἰγομένης αὐτὸν ἴδητε θύρης, 

ἘΤΉΞ ὑπὲρ κεφαλῆς ἐμὸν ὑετόν, ὡς ἂν Τἄμεινον! 
ἡ ξανθή γε κόμη τἀμὰ πίῃ δάκρυα. 

1 ΤῺ οσογγαρύ ἄμεινον Ὠὰ8 ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἕδκθη ὑπ ΡΗ]6686 οὗ ἃ 
ῬΓΟΡΘΙ Π8Π16, 

τού 



ΒΟΟΚ ΨΥ. τ41τ-145 

141] ..----Βν ΤΗῊΗξῖ ΘΑΜΕ 

Βν Ιρονε 1 βυνθαῦ, 1 πδὰ γαΐπου ἤρὰν ΗΘ] οΥδ 5 
ὙΓΠΙΒΡΟΥ ἴῃ τὴν Θὰ ὑπὰπ ὑπ 6 Πὰν οἵ {ΠῸ βοὴ οὗ [,εἴο. 

142... Ανονυμοῦϑβ 

ὙΝΉΙΟΘΗ ἰ5 1 ὃ 5 ἐπε σαυ]απα {πὸ το οἵ Πιοηνβῖις, 
ΟΥ 5 Π6 πα συ ]απα 5 τοβα ἢ 1 {π|ηκ {π6 σαν]πα 

ἷ5. [655 ἰονεῖνυ. 
143... ΜΕΙΞΑΘΕΒ 

ΤῊΕ ἤονειβ ἂγτὲ ἰδλαϊπρο ὑΠπαῦ οσοννη ΗΠ] οἀογδ᾿ 5 
γον, θαΐ 5116- σΊονβ Ὀυ]σ του ἀπα οσον 5 ἴΠ6 γαίῃ. 

144. Ἐν ΤΗΕ ΘΞΑΜΝΕ 

Αὐβελου {6 ψῆϊΐζα νἱοϊοῦ ἰ5 ἴῃ ἤονευ πα πᾶι- 
οἶβθὰβ ἐπαῦ ἰονθς ὑῃς ταῖη, ἀπα {πὸ 1165 ὑπαὺ παὰὺπὶ 
Π6 ΒΙΠ514 6, πα αἰγοδαν 5Π6 15 ἴῃ Ὀ]ΟΟμ., ΖεποΟρΡ ἢ ]Ϊὰ, 
ἸονεἾβ ἀδυ]πρσ, {Π6 ϑυνεεῖ γοβα οἵ Ῥϑυβιι βίο, ἤΟΎΡΕΥ 
οἵ πε ἤοννειβ οἵ βργίπο. ὑὕην Ἰδπρ γα Ἰογοιβὶν, 
γ6 τηϑᾶάονβ, ναϊηρ]ουίοιιβ ΤΥ γὙΟῈΓ ει ἰγοϑϑοοὺ 
Μοτε ἴο ΡῈ ργδξευτθα ὑπὰπ 41} βυνεεῖ- ΘΙ Ππν Ροβί8β 
ἰ5. 5η6. ᾿ 

145.- -ΑΒΟΙ ΕΡΙΑΒΕΒ 

ΑΒΙΡΕῈ ΠΕΙδ, Τὴῦ φσδυ]απάβ, γοσα 1 Πδηρ γα ὈγῪ 
1Πῖ5 ἀΟΟΥ, ΠΟΥ 5ῃα Κα οἵ νοῦν ἰδᾶνεβ ἴπ Παβῖο, ἴοσ 1 
Πᾶνα νναϊουθα νοὰ νυ τὴν θα β8----σαΐην ἀγ8 ἔῃ 6 Ἔγ6 5 
οἵ Ἰονεῖβ. Βυῦ ψ ῃθη ἴΠ6 Ὧ0ΟΥ ΟΡΘἢ5 8ἃπΠ4 γὰ 8566 
᾿ΐπ), 5ῃ6 4 τὴν ταϊη οἢ. ἢἰβ Πδδ6,, {Πᾶΐ αὖ ἰδαβδὺ ἢἷθ. [Ἀγ 
ἢαϊν τᾶν αἀσὐἸηκ τὴν 68 8. 
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ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΘΟΥ 

140.--ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ 

Τέσσαρες αἱ Χάριτες: ποτὶ γὰρ μία ταῖς τρισὶ 
κείναις 

»Μ ΄ » ΄ “-“ 

ἄρτι ποτεπλάσθη, κῆἤτι μύροισι νοτεῖ 
εὐαίων ἐν πᾶσιν ἀρίζαλος Βερενίκα, 

- » »Ὸ» δ ϊ ᾿ ΥῸΣ .» 
ἃς ἄτερ οὐδ᾽ αὐταὶ ταὶ Χάριτες Χάριτες. 

141.--ΜΕ ΛΈ ΓΡΟΥ 

Πλέξω λευκόϊον, πλέξω δ᾽ ἁπαλὴν ἅμα μύρτοις 
νάρκισσον, πλέξω καὶ τὰ γελῶντα κρίνα, 

πλέξω καὶ κρόκον ἡδύν' “ἐπιπλέξω δ᾽, ὑάκινθον 
πορφυρέην, πλέξω καὶ φιλέραστα ῥόδα, 

ὡς ἂν ἐπὶ κροτάφοις μυροβοστρύχου “Ἡλιοδώρας 
εὐπλόκαμον χαίτην ἀνθοβολῇ στέφανος. 

1. Δ. Ῥούύ, Ογεεῖ Πονο Βοπη5 απ ριχταηιδ, ἱ. Ῥ. 7ὅ ; Ἡ.Ο, 
Γ  οοβίηρ, 71πα αατγάεη, Ὁ. 98. 

148.-...ἑ ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Φαμί ποτ᾽ ἐν μύθοις τὰν εὔλαλον «ΗἩλιοδώραν 
νικάσειν αὐτὰς τὰς Χάριτας χάρισιν. 

149.-. ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 
Τίς μοι Ζηνοφίλαν λαλιὰν παρέδειξεν ἑταίραν; 

τίς μίαν ἐκ τρισσῶν ἤγαγέ μοι Χάριτα; 
ἢ ῥ᾽ ἐτύμως ἁνὴρ κεχαρισμένον ἄνυσεν ἔργον, 

ξῶρα διδούς, καὐτὰν τὰν Χάριν ἐν χάριτι. 

150.--ΑΣΚΛΉΠΙΑΔΟΥ 

“Ὡμολόγησ᾽ ἥξειν εἰς νύκτα μοι ἡ ̓ πιβόητος 
Νικώ, καὶ σεμνὴν ὄμοσε Θεσμοφόύρον" 

τοῦ 



ΒΟΟΚ Νν. τ46-15ο 

140.-..-ΟΑΙΜΑΟΘΗΌΒ 

ΤῊΕ Οτὰσος ἃγ6 ἔοισ, ἴὸν ᾿οςῖάθ. ἔῇοθθ ἔῆγοο 
βίαπαάοῖ ἃ πον-ουθοῖθα οὔθ, 5}}}} ἀνρρίηρ νἸῈ} 
βοθπξ, θ᾽ οββθα Βουθηῖοθ,; θην θα θγ 411, ἀπ νἱτπουὺΐ 
γγοτὴ ποῦ ἐνεὴ ἴῃ τὰσεβ τὸ ατδοθϑ. 

1417... ΜΕΤΕΆΘΒΕ 

Ι πνππ, ᾿Ϊαϊς ἴῃ ψ ἰΐα ν]ο] οῖβ πα ἐθμδὺ ΠΑ Οἶσ58}5 
γηϊα ταγγῖϊα θυτθβ, 1 Ψ}1}] Ρ]αιῦ δα σ  ησ 1165. ἴοο 
ἃΠπα βνεαῖ οὐόοιβ ἃΠῸ ΡαγΡ]Ὲ. Πνδοϊηΐ 5. ἀηα ἐπε 
ΤΌΘ 5. ὑπαὶ ἴακα Ἰον ἴῃ ἴονε, 50 ὑπαῦ ἐς νυυθαίῃ βεὶ 
ου ΗεἸϊϊοάογα β Ὀτονν, Ηο]ϊοάοτα ἢ {πῸ βοεπηῖεα 
ΘῸ.]5, τηὰγ δολίαν ἤονν ευβ οὴ. ΠΟΥ ἰονεὶν ἢ Ϊσ, 

148.-...-Βν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

Ι βοόβετειμ, ἔπαῦ ομθ ἄὰν ἴῃ βἴοιν βυνδεί-βροκεη 
Ηο]ϊοάοτα νν}}} βυγραβθ Ὀγν ΠΟΙ στᾶσοβ ὅῃη6 Οὕὔδοθβ 
ΠΟ 56 Ἰν 65. 

149-. Βν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

τ ηο ροϊπῖοα Ζεπορἢῖα οὐδ ἴο πη6, τὴν ἰαϊΚαϊίνε 
τηϊθίγοβ; πὸ Ὀτγουρηῃΐ ἴο τὴθ οπα οὗ {πῸὸὶ ἔτεα 
Οταοεβδ εξ τϑὰ]ν αἷά ἃ στὰοθί}] ἀεεά, ρσἰνίηρσ 
Π6 ἃ Ρῥγεβϑδθηῦ δηα ἐῃγονίηρ ἴῃ {πΠ6 τος ἢευβε] 
δγαίϊβ. 

1δ0.--ΑΘΟΙ ΕΡΙΑΌΕΒ 

ΤῊΕ οοἰοθγαῖεα Νῖοο ργοιῖθθα ἴο οομῆθ ἔο πὲ 
ἴου ἰο- πρὶ ἀπαὰ βυνοῦα ὈΥ βοϊειηῃ Ἰ)ειηοῖεσ. 8586 

Δ. Βογθηΐοθ 11, Φαθθη οὗ Πρυρύ. 

199 



σΒΈ Κ ἈΝΤΗΘΙΘΟΥ 

Ε] Ὁ Ν Ν “ ΡΟ γον! “- 

κοὐχ ἥκει, φυλακὴ δὲ παροίχεται. ἀρ ἐπιορκεῖν 
ἤθελε; τὸν λύχνον, παῖδες, ἀποσβέσατε. 

101.- ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ 

᾿Οξυβόαι κώνωπες, ἀναιδέες, αἵματος ἀνδρῶν 
σίφωνες, νυκτὸς κνώδαλα διπτέρυγα, 

Ν ,ὔ “ ΞΖ θ᾽ 4 Ὁ 

βαιὸν Ζηνοφίλαν, λίτομαι, πάρεθ᾽ ἥσυχον ὕπνον 
εὕδειν, τἀμὰ δ᾽ ἰδοὺ σαρκοφαγεῖτε μέλη. 

καίτοι πρὸς τί μάτην αὐδῶ; καὶ θῆρες ἄτεγκτοι 
“- , 

τέρπονται τρυφερῷ χρωτὶ χλιαινόμενοι. 
» ᾽ ΜΝ. “ ῇ, εἶ ᾽ ’ 

ἀλλ᾽ ἔτι νῦν προλέγω, κακὰ θρέμματα, λήγετε 
, 

Ὑτκς ἀρ θ κλυῦξς, ἢ γνώσεσθε χερῶν ζηλοτύπων δύναμιν. 

152.-.- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Πταίης μοι, κώνωψ, ταχὺς ἄγγελος, οὔασι δ᾽ 
ἄκροις 

Ζηνοφίλας ψαύσας προσψιθύριζε τάδε: 
“Αγρυπνος μίμνει σε: σὺ δ᾽, ὦ λήθαργε φι- 

λούντων, 
“ Ὁ ΒΞ ῇ 7ὔ , 7 εὕδεις. εἶα, πέτευ' ναί, φιλόμουσε, πέτευ" 

ἥσυχα δὲ φθέγξαι, μὴ καὶ σύγκοιτον ἐγείρας 
κινήσῃς ἐπ᾽ ἐμοὶ ζηλοτύπους ὀδύνας. 

ἢν δ᾽ ἀγάγῃς τὴν παῖδα, δορᾷ στέψω σε λέοντος, 
κώνωψΨ,, καὶ δώσω χειρὶ φέρειν ῥόπαλον. 

15ῦ3.--ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Νικαρέτης τὸ Πόθοισι βεβαμμένον ' ἡδὺ πρόσωπον, 
πυκνὰ δι’ ὑψορόφων φαινόμενον θυρίδων, 

αἱ χαροπαὶ ΚΚλεοφῶντος ἐπὶ προθύροις ἐμάραναν, 
Κύπρι φίλη, γλυκεροῦ βλέμματος ἀστεροπαί. 

1. βεβαμμένον ὙΥ 1ΠΙᾶτηοννῦ2 : βεβλημένον ΜΆ. 
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ΒΟΟΚ Υ͂. τςο- "53 

οΟτη65 ποῖ ἀπα {πὸ ἤνβὺ υναΐοἢῃ οἵ πρὶ ἰ5 ραβὲ. ΠΙᾺ 
Β86 τηθῶπ ἴῃθη ἴο ἔουβυνθαν Πουβ οὶ  ϑεγναηΐβ, ριΐ 
οὐΐ {ΠπῸ Ἰρ]!. 

181.-ΜΕΠΕΑΟΘΕΕ 

ΥῈ 5}}}1}Π-νοϊοθα τηοβαυϊζοθβ, γε 5Π δ 6 1655. ΡΔΟΚ, 
ΒΌΟΘΚΟΙΒ οὗ πηθπη5 Ὀ]οοά, Νιρηϊθ νηρεα ᾿εαβὶς 
οἵ ργϑυ, εξ Ζεπορἢῖα, 1 Ὀδβεθοῆ γε, 516Ὲὲ 0 ἃ 
ἢ } 16 ἴπ Ρθᾶσθ, πα οοῖηδ δηα ἄδνουνῦ ἔπ 656 τὴν 1 Π1}05. 
Βαυῦ ψῃν ἀο 1 βυρρ ϊοαῖα 'ἰπ ναϊη ὃ ἔἄνεη ρ {11655 
νὰ Ὀεαβὶβ σγο]οῖοα ἴθ {πΠ6 ψναυτηΐῃ οὗ ΠΕῚ ἰεμαεν 
θοάν. Βαξ 1 σἶνε γε δαὺ]ν φναγηΐηρ,, συγ β6α ογδαΐαγοβ: 
ΠΟ τηογα οὗ {Π|5 αὐυσδοῖςν, ΟΥ̓ γε 588}] ἔδε] ἔπ βἰσεη στη 
οὗ ]εδϊουβ μη. 

159... ΒὀΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕ ᾽ 

ΕΠῪ ἴογ τηθ, τηοβαυϊζο, βυν Υ ΟἿ ΤῊΥ͂ ΠηΠΘΘΒΘΆΡΘ, 
πα ἸΙσ] ἔῃ σ᾽ ὁπ. ἐπ τὶπὶ οὗ Ζεπορ ἢ] 5 ἃ ὙΠῖσροΥ 
ἴπ5 ἱπῖΐο ἴ : “Η8π |ἴὲβ ἅνψᾶκε δχρθϑοϊϊπο ἐἢθε, 
ἃ πα ἴποιὺ βἰθθρεβῖ, Ὁ που βἰαρσραγα, γη0 ογρσειξεβὶ 
ἴποβδα πὸ ἰἴονε {πεθ. ῃνγ! ἀναγ! γε, ϑυεεΐ 
Ρίρεοσ, ἀὐνὰν δ Βυΐ βρθὰκ ἰονν ἴο πεῖ, ᾿ϑϑὲ {ποι 
ἀὐυνακα ΠΟΙ σοΙηραηΐοη οὕ {πὸ πῖρηῃῦ ἃπα δγοιβε 
7εαϊουθν οὗ πὲ ἴο ρμαὶπ πεύ. Βαΐ 1 ποι Ὀυϊηροβὺ 
τη6 πὸ ον], 1 1] Ποοα την Ποδα, τποβαιῖζο, ν᾿ ἢ 
ὑῃ6 Ἰίοπ᾿β βκίη δπᾶ σῖνε {Πδ6 ἃ οἱ] ἕο σαγγν ἰπ ἢ γ 
Βηα.} 

153.---ΑΒΟΙ  ΒΡΙΑΘΕΒ 

"ΝΙΟΑΠΕΤΕΒ δυνεοῦ ἔασθ, βαϊποα ὕὉγν {πθ Ιονθ5, 
Ρεερίηρ οἴξει ἔγουα Ποὺ σῇ οαβοπηθηΐ, ννὰ8. Ὀ]αβίθα, 
ἀδὰν Ονρυῖβ, Ὀγν ὑπ ἤδμπθ {ὑπαὶ ᾿σῃξοπεα το {πὸ 
ϑυνεαῦ Ὀ]ι 6 αν 65 οἵ (Ἰδοόρῆοη, βἰαπαϊηρ Ὀγ Ποὺ ἄοοΥ. 

1 2,6. 1 ψ1Π σῖνθ σοὺ ὑμ8 αὐὐεϊθαΐοβ οὗ Ηθγδο]δ6β. 
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σΕΕΕΚ ΑΝΤΒΟΙΟΟΥ 

154.-- ΜΈΛΕΑΤΡΟΥ 

Ναὶ τὰν νηξαμέναν χαροποῖς ἐνὶ κύμασιν Κύπριν, 
ἔστι καὶ ἐκ μορφᾶς ἁ Τρυφέρα τρυφερά. 

155.---ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 

᾿Εντὸς ἐμῆς κραδίης τὴν εὔλαλον “Ἡλιοδώραν 
ψυχὴν τῆς ψυχῆς αὐτὸς ἔπλασσεν "ἔρως. 

150.- ΤΟΥ ΑὝὙΤΟΥ 

Ἃ φίλερως χαροποῖς ᾿Ασκληπιὰς οἷα γαλήνης 
ὄμμασι συμπείθει πάντας ἐρωτοπλοεῖν. 
ΝΥ. α. Ἠδδάϊαδιη, δι Ῥοσηι 97 Δ εἰεασεν, χὰ; Δ. Ἐβαδ1]6, 

76 Ροείγῃ ἐενῖειν, ϑερῦ. 1913. 

151.-.- ΤΟΥ ΑΥὙΤΟΥ 

Τρηχὺς ὄνυξ ὑπ᾽ "Ἔρωτος ἀνέτραφες “Ἡλιοδώρας" 
ταύτης γὰρ δύνει κνίσμα καὶ ἐς κραδίην. 

18. .-ἨΑΣΚΛΗΙΠΑΔΟΥ͂ 

ἝἙρμιόνῃ πιθανῇ ποτ᾽ ἐγὼ συνέπαιζον, ἐχούσῃ 
ζωνίον ἐξ ἀνθέων ποικίλον, ὦ Ἰ]Παφίη, 

χρύσεα γράμματ᾽ ἔχον: διόλου δ᾽ ἐγέγραπτο, 
“ Φίλει με: 
Ν Ἁ “ ν » » ὦ Ε}] 

καὶ μὴ λυπηθῆς, ἤν τις ἔχῃ μ᾽ ἕτερος. 

7. Α. Ῥοιύ, Θτεεῖ; ],οὐο Βοπδ απα Εἰ ρίφγαηιδ, 1. Ῥ. 28. 

᾿.159.--Σ ΜΩΝΊΙΔΟΥ 

Βοίδιον ηὑλητρὶς καὶ ΤΠυθιάς, αἵ ποτ᾽ ἐρασταί, ᾿ 
σοί, Κύπρι, τὰς ζώνας τάς τε γραφὰς ἔθεσαν. 

» ᾿ , Ἁ Ἁ [4 “- 

ἔμπορε καὶ φορτηγέ, τὸ σὸν βαλλάντιον οἷδεν 
΄ “ ’ καὶ πόθεν αἱ ζῶναι καὶ πόθεν οἱ πίνακες 
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ΒΟΟΚ ΡΝ. τἊς4-ι59 

154.---ΜΕΓΠΕῈΆ Θ ΕΒ 

Βν Ογρεῖβ, ϑυν της ὑπτοῦρ πῸ ] 6. ννᾶνεβ, 
Τυνρμθγὰ ἰ5 ἔσαν γ τὶρῃῦ οἵ πεὺ θεαυΐν ἔυρἤῃθτα 
(ἀεἸ]οαΐε). 

155.--Βν ΤῊΕ 5ΔΜῈ 

ὙΊΤΗΙΝ ΤΥ Πεασὺ Τονα Ἰπη56}} [5Π]οπ δα ϑυγεεῦ- 

Βρόκϑη. Ηε]ϊοάογα, 508] οἵ τὴν 508]. 

150.----Βν τῊξ ΘΑΜΕ 

ΤΠονετ-ιονινα Αβοϊερίαβ, 1} ΠΟΥ Οἰθαν θ]16 ογ685, 
{|κὸ ΞΘ ΤΉ ΘΙ 5685, ρουδυδάθίῃ 41} ἴο τπᾶκα πα ἰονε- 
νΟγ ΡῈ. 

157.---ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

Το Ε τηδάδ ἰ σγονν Πα βῃδγρεποα 1, Ηεδ]οάοτγα᾽ 5 
ἤΠηροΥ- 1}; ἴον δου Πσηΐ βογατοῃϊηρ το 65 ἴο ὑΠ6 
Βαατχί. 

168...-- ΑΘΟΙΕΡΙΑΘΕΒ 

Ι ΡᾺΑΥΕΡ ὁπ ψ ἢ οἀρὑϊναϊπρς Ηφιτηΐοποθ, δά 
58η6 ψόογο, Ὁ Ραρῃίδη Θαθθη, ἃ ΖοηῈ οὗ τηϑην ΟΟ] οι 5 
θεαγίησ Ἰεΐζευβ οὐ σο!ὰ ; 411] γτοιπα Ὁ ννὰ5 νυυϊτΐεμ, 
“Τονε τὴς δπα θὲ ποῦ 5ο0γα δὖ παγὺ 1 1 ἀπ ἃ ποῦ θυ 5.᾿ 

159... .-ΒΙΜΟΝ ] Ε5 

Βοιθιον, ἔπε ἤϊΐθ- ᾽ν εσ, ἀπα Ῥυυΐας, θο ἢ τηοβὶ 
Ἰοναθ]ε ὁποα ἀροὴ ἃ {ΐπ|6, ἀδάϊοαϊα ἴοὸ {ῃες, Ουρτγῖϑ, 
πεθε Ζοπθθ ἃπα μἱοΐατοβ. Μεογοπαπὺ ἀπά πΚΙρρεσ, 
ἔῃν Ρᾳγβα πονβ ΠΘηοα {Π6 ΖοπῈ5 ἃπα ψ Πεποα {πὲ 
Ρἱοΐα 68. 
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ΟΘΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

160... ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂ 
ἣν ΄ ν , » ς Γ 

Δημὼ λευκοπάρειε, σὲ μέν τις ἔχων ὑπόχρωτα 
“ ς ᾽ » »] Ἁ "“" , Α 

τέρπεται" ἃ δ᾽ ἐν ἐμοὶ νῦν στενάχει κραδία. 
Φ ᾽ ΄ ( » ῇ ΄ ᾽ ͵ ον 

εἰ δέσε σαββατικὸς κατέχει πόθος, οὐ μέγα θαῦμα" 
» Ν 3 “- 4 Ἁ ὙΜ 

ἔστι καὶ ἐν ψυχροῖς σάββασι θερμὸς ᾿ἔρως. 

101.--ΗΔΥΛΟΥ͂, οἱ δὲ ΑΣΚΛΗΠΠΑΔΟΥ 

Εὐφρὼ καὶ Θαὶς καὶ Βοίδιον, αἱ Διομήδους 
γραῖαι, ναυκλήρων ὁλκάδες εἰκόσοροι, 

- Χ “ ἘΣ ΄ ΄ δ ὯΝ Ὁ ΄ 

Αγιν καὶ Κλεοφῶντα καὶ Ἀνταγόρην, ἕν ἑκάστη, 
γυμνούς, ναυηγῶν. ἥσσονας, ἐξέβαλον. 

Ε] Ν Ἁ }] -» Ν Ν ᾿᾿ “-“ ᾽ Ω 

ἀλλὰ σὺν αὐταῖς νηυσὶ τὰ ληστρικὰ τῆς ᾿Αφροδίτης 
φεύγετε: Σειρήνων αἴδε γὰρ ἐχθρότέραι. 

102.--ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Ἡ λαμυρή μ᾽ ἔτρωσε Φιλαίνιον" εἰ δὲ τὸ τραῦμα 
μὴ σαφές, ἀλλ᾽ ὁ πόνος δύεται εἰς ὄνυχα. 

οἴχομ᾽ , Ἔρωτες, ὄλωλα, διοίχομαι: εἰς γὰρ ἑταίραν 
νυστάζων ἐπέβην, οἶδ᾽, ἔθιγον τ᾽ ᾿Αἴδα. 

105. -ΜΕΛΈΑΤΡΟΥ 

᾿Ανθοδίαιτε μέλισσα, τί μοι χροὸς ᾿ἩἩλιοδώρας 
ψαύεις, ἐκπρολιποῦσ᾽ εἰαρινὰς κάλυκας; 

ἢ σύ γε μηνύεις ὅτι καὶ “γλυκὺ καὶ δυσύποιστον, 
πικρὸν ἀεὶ κραδίᾳ, κέντρον [Ἔρωτος ἔχει; 

ναὶ δοκέω, τοῦτ᾽ εἶπας. ᾿Ιώ, φιλέραστε, παλίμπους 
στεῖχε: πάλαι τὴν σὴν οϑαβος ἀγγελίην. 

Α. 5. Βαθοσγ, «πιαγαηίδ, αὐτὰ 4 5ρΠοαεοῖ, Ὁ. 39. 
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. ΒΟΟΚ ΚΓ. τδο-τό3 

100.--ΜΕΓΠΒΆΑΘΒΕ 

ὙΜῊΙΤΕ-ΟΗΕΕΚΕΡ [9 επηο, 5Βοπη6 οὴ6 αΐῃ ἔπ 66 πα]ςϑᾶ 
ποχὺ Πἰπ πα ἰ5 ἰα Κίηρ ἢἷ5 46] ρ τ, αὖ τὰν οὐαὶ Πδασχ 
στοδπβ ψἱ ῃϊη πη6. [ἢ την Ἰἰονον ἰ8. βοηθ ϑαῦΡΔΓ- 
δαρου ἢ πὸ στοαῦ ννοπάθυ ἢ [μονα θα Π5 Ποῦ Ἔνθ ἢ Οἢ 
οο]α ϑὈΡαΐ 5. 

.101.-ΗΕΥΤΓΌΒ οα ΑΒΘΟΙΕΡΙΑΒΕΒ 

Εσύρηπο, Τῇηαὶς ἀπα Βοίαίομ, ΠὨϊουηθ δ᾽ 5 οἱ] τνοιηθη, 
πε ἔννεηΐν-τ-οαγθα ὑγαπβροῦῖβ οἵ βῃϊρ-οαρίαϊηβ, Πᾶνα 
οαϑὺ Ἀ5ῇουθ, ὁπ6 ἃρίθοθ, παὶςθα πα ννοῦβο οἱῇ ὑπὰπ 
5Π ΡΥ οΚοα τηδ πο 5,.Α οἷβ, ΟἸθορηοι ἀπ Αηΐαρουγαβ. 
Βυΐῦ ἢν ἔτοῃηθῃ Αρῃγοαιϊῦεθ᾽ 5 σου βαῖτβ ἅΠ4 ὑπ6}} 5}Π105 ; 
ΠΕΥ 6 οΥβ6 ἴοεβ ὑπδῃ {Π6 51.618. 

1602.-- ΑΒΟΙΕΡΙΑΒΘΕΒ 

Οπυει, ΡΠ] δεπίοη Πὰ5 ἰδ η τη ; ἐποιρἢ πα θἱξε ᾿ 
ἄοοβ ποῦ βου, ἔπΠῸ ραΐῃη γϑᾶοῃεβ ἴὸ τὴν ἤπροΥ- 105. 
Π.εαν [ον65, ἰ δη} ΡὍΠΟ, ᾿{Ἰ5 ΟΥΘΥ υνἱῦἢ τη6, 1 ἃπὶ ραϑβὺ 
Πορε ; ἔου. μα } 5] 6 ρ 1 το ἀρὸμ ἃ ψγΠογο,Σ 1 Κπον 
ἰδ, ἀπα ΠΕῚ Τοῦ ἢ ννὰβ ἀθαίῃ. 

105... .-ΜΒῚΒΆΘΕΒ 

Ο γιονεη-πυσίαγοα Ρ66, ἢν ἀοκῦ που ἀδβοσὲ {ΠῸ 
Ρυάς οἵ Ξρυῖίηρ ἀπᾶὰ ἸΙρῃῦ οα Η δ] δ᾽ 5 5κῖπ ἢ [5 1 
ἐπαῦ ἔποῦ ννου]αάβὲ βἰρηϊν ὑπαῦ 5η6. Ππαῖῃ θοῚΠ βυνθοῖβ 
πα {πες 5ἐϊηρ οὗ ἴον, 1}1 ἴο θῬδαν ἃπΠ4 ὄνοὺ Ὀζίου ἴο 
{πῸ Ππεαυὶ ἢ δᾶ, τηθϑθθμηβ, [ἢϊς 15 νπαῦ ὑπο σαγοϑβῦ. 
“ΟΕ ψ{{ πες ὕᾶοκ ἴο ἔῃ ν ἤοννευβ, ποι ἤϊτ ! [Ὁ 15 
βἴδ!α πον ὕποιι Ὀυϊηροϑῦ πγ6.᾿ 

τς, 6.. ἃ δον. 
2. ἑταίραν ““8ι Ὑ ἸΟΥΘ᾿᾽ἢ 15 Ριιύ ἑσοπέγα επρεοίαίϊοποηι ἴον ἔχιδναν 

ἐε ἃ νἱροσ." 

2οΚ 



ΟΠΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ : 

164-.-ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Νύξ: σὲ γὰρ οὐκ ἄλλην μαρτύρομαι, οἷά μ᾽ ὑβρίξει 
Πυθιὰς ἡ ἢ Νικοῦς, οὖσα φιλεξαπάτις" 

κληθείς, οὐκ ἄκλητος, ἐχήλυθα. ταὐτὰ παθοῦσα 
σοὶ μέμψαιτ᾽ ἔτ᾽ ἐμοῖς στᾶσα παρὰ προθύροις. 

1 θ0ῦ...-ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂ 

Ἕν τόδε, παμμήτειρα θεῶν, λίτομαί σε, φίλη Νύξ, 
ναὶ λίτομαι, κώμων σύμπλανε, πότνια Νύξ, 

εἴ τις ὑπὸ χλαίνῃ βεβλημένος Ἡλιοδώρας 
θάλπεται, ὑπναπάτῃ Χρωτὶ χλιαινόμενος, 

κοιμάσθω μὲν λύχνος" ὁ δ᾽ ἐν κόλποισιν ἐκείνης 
ῥιπτασθεὶς κείσθω δεύτερος ᾿Ενδυμίων. 

100.---ΤΟΥὙ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ὦ νύξ, ὦ φιλάγρυπνος ἐμοὶ πόθος ᾿Ηλιοδώρας, 
καὶ Ἰσκολιῶν ὄρθρων! κνίσματα δακρυχαρῆ, 

ἄρα μένει στοργῆς ἐμὰ λείψανα, καὶ τὸ φίλημα 
μνημόσυνον ψυχρᾷ θάλπετ' ἐν εἰκασίᾳ; 

ἄρά γ᾽ ἔχει σύγκοιτα τὰ δάκρυα, κἀμὸν ὄνειρον 
ψυχαπάτην στέρνοις ἀμφι ιβαλοῦσα φιλεῖ; 

ἢ νέος ἄχλος ἔρως, νέα παίγνια; Μήποτε, λύχνε, 

ταῦτ᾽ ἐσίδῃς, εἴης δ᾽ ἧς παρέδωκα φύλαξ. 

167.--ΑασΚΛΗΠΙΑΔΟΥ 
ε Ἁ “ ἶ 7 Ν Ἁ 7] Ε ." 

γετὸς ἦν καὶ νύξ, καὶ τὸ τρίτον ἄχγος ἔρωτι, 
3 Ν ͵ , ᾿] Ν Ν ’ οἶνος" καὶ βορέης ψυχρός, ἐγὼ δὲ μόνος. 

ΤΠ Ὲη6 Πυβῦ δῃᾶ ἴῃ ΜΗ, Πὰβ ὀρθῶν. 
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ΒΟΟΚ  Υ. τό4-τὸ7 

1604.---ΑΘΟΙ ΕΡΙΑΕΒΞ 

ΝΊΘΗΤ, ἴον 1 ο41}1] {πΠ6 6 ἃἴοπα ἴο υυἱΐηθϑς, ’Ιοοὸκ πον 
5Παπη ἢν ΝΊοο Β Ρυ Πἶαβ, ἄνευ Ἰονίηρ ἴο ἀξοεῖνο, 
ἐγοαΐς τηϑ. Ϊ σἅπηδ αὖ ΠΕῚ οὉ]}] ἀπα ποῖ ππϊην δά. 
Μααν 5:6 οπὲ ἀἂγν 5ἴδπα δ τὴν θοῦ ἃπα οοιηρἰαίη ἴο 
ἴδε ἐπαξ 516 συ ογθα ἐπε κὰ αὖ τὴν Παηα5. 

105... .-ΜΒΕΒΆΛσΛΒΗΕ 

Μοτπηεξπ οὗ 41} ἐπε σοάϑβ, ἀδὰνῦ ΝΙρῆϊ, οπα ἐἰηρ 1 
θὲσ, γεὰ 1 ργγὰν ἴο {ῃ66, μον ΝΊσῃξ, οοπηραπίοη οὗ τὴν 
τανε ὶβ. [ἢ βοῆθ μα ᾿ἰδ5. οοϑΥ επεοαΐῃ Ηε]οάοτγὰα 5 
τηδηΐ]θ, νναυτηθα Ὀν ον Ὀοα γ᾽ 5. όσοι ὑπαὶ οΠεαϊεὶῃ 
5166 0, ἰεῦ πὲ ᾿ἰὰπὴρ οἰοβα ᾿ἰΐ5 δύὲβ ἃπ6 ]Ἰεΐ ἢΪΠ), 
οὐ] δα οἡ. ᾿6} θΟβοπ), ᾿ἰ6 ἔῃ 6 γα ἃ βεοοηα Επαγιηίοη. ἢ 

160.----Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

Ο ΝΙσΗΥ, Ὁ Ἰοηρίησ ἔον. Ἠ ἐ]!]οὐογα ὑπαὶ Κεορθϑβὲ τὴς 
ἃν ἅΚο, Ο τουιηδπεϊηρ νἰβῖοηβ οἵ {πΠ6 ἄαννῃ [Ὁ] οὔ ἔδανς 
ἃ Πα Ἰογ,2 ἰ5 ἔῃοτα ἅπν το]ϊς ἰος οὗ ποὺ ἰονα [ῸΣ τὲ ὃ 
Ις. 1{π6 Τηθηοῦν οὗ τὴν ὶβθ 5111] υὑνάστὴ ἴπ {π6 το] 
ἃ5}}65 οἵ ἔαπον ὃ Ηᾶὰϑξ 5Π6 πὸ Ρδα-ἔ  Πονν Ὁ ΠΥ ἔθὰγς 
ἃ ηα 4065 516 ο᾽ὰ5} ἴο Ποὺ θόβομι πα Κἰ55 {Π6 οπδαϊίηνσ 
ἀγεδμ οὗ τηὸ ἢ; ΟΥ ἰβ {ποῦ ἃποῖμεν πδνν ἰονθ, ΠΕ 
ἀΔΠΠ|Ὰποὲ 2 Μανϑῖ ποι πϑνϑῦ Ἰοοὶς οα {ΠΠῖ5, ἀθὰσ ἰλτηρ ; 
θαῦ συατα ΠΟΙ ἡγνῈ}} νυ οπὰ 1 οοπηπη τε το τ ν οατα. 

101.---ΑΒΘΟΙ ΕΡΙΑΒΕΒ 

[τ νγὰβ πρὶ ΐ, τ τνὰς ταϊηϊησσ, ἃη4, ἰονο5 ἐλ εἰγὰ 
θυνάθη, 1 ννὰς ἴῃ ψῖηα; ἐπε ποῖ υνὶπα θ]ενν οοἱα 

1 νος βου πα ἅ5]66}. 
2 ΤῊ ἰδχύ 15 δογγιιρύ Π 6 γρ, ἀπ ΠῸ βα ϊβέδοςουν ϑυηθπάαἐοη 

μᾶ5 Ὀθθὴ ριοροβθά. Τῃθ τοπάθγιηρ 18 ὑμογοΐογθ ααϊῦθ οοι- 
Ἰδοΐαγα)], 
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σΆΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ἀλλ᾽ ὁ καλὸς Μόσχος πλέον ἴσχυεν. “Αἰ σὺ γὰρ 
οὕτως 

" ὯΝ "4 Ης  ά ς Ψ, ΕΣῚ ἤλυες, οὐδὲ θύρην πρὸς μίαν ἡσυχάσας. 
τῇδε τοσαῦτ᾽ ἐβόησα βεβρεγμένος: ““!ΓΑχρι τίνος, 

Ζεῦ; 
“- - » 3 

Ζεῦ φίλε, σίγησον: καὐτὸς ἐρᾶν ἔμαθες. 

108.---ΑΔΗΛῸΝ 

Καὶ πυρὶ καὶ νιφετῷ με καί, εἰ βούλοιο, κεραυνῷ 
βάλλε, καὶ εἰς κρημνοὺς ἕλκε καὶ εἰς πελάγη: 

τὸν γὰρ ἀπαυδήσαντα πόθοις καὶ Ἔρωτι δαμέντα 
οὐδὲ Διὸς τρύχει πῦρ ἐπιβαλλόμενον. 

109.---αἈσΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

᾿Ἡδὺ θέρους διψῶντι χιὼν ποτόν: ἡδὺ δὲ ναύταις 
ἐκ χειμῶνος ἰδεῖν εἰαρινὸν ζέφυρον'" 

“ τὴν ἢ: , ΄ 7, ΝΥ 7 Β 

ἥδιον δ᾽ ὁπόταν κρύψῃ μία τοὺς φιλέοντας 
χλαῖνα, καὶ αἰνῆται Κύπρις ὑπ᾽ ἀμφοτέρων. 

Α. Ἐβάδι]θ, δοείγῳ Πευΐειυ, δορύ. 1918, 

110.-ΞΝΟΣΣΙΑΘΕ 

Αδιον οὐδὲν ἔρωτος, ἃ δ᾽ ὄλβια, δεύτερα πάντα 
ἐστίν: ἀπὸ στόματος δ᾽ ἔπτυσα καὶ τὸ μέλι." 
“- ͵ Ν ΄ ᾿ 7 δ ς ΚἉ ’ ᾽ 

τοῦτο λέγει Νοσσίς: τίνα ἃ Κύπρις οὐκ 
ἐφίλασεν, 

᾽ ὃ ΄ 3. », θ “ « ὃ οὐκ οἶδεν κήνα γ᾽} ἄνθεα ποῖα ῥόδα. 

ΒΕ. α. Μούτορον, 7}ιὲ ατοοῖ; ἀπίποίοσψ, Ρ. 20. 

1.» Βοεϊζοπϑίοϊη ; τ’ Μδ. 

«ς“] 
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ΒΟΟΚ ΓΥ. τόη-17ο 

ἃ Πα 1 ννὰβ ἁἴοπθ. Βα Ἰονεὶν Μοόϑοθιβ ονουρον το 
411. ““Ὑγου]α ἔποῖ αἀἰαάςὶ ναπάθὺ 50, ἀηα αἰάς ποῖ 
γε αὖ οπὲ ἄοουν. 8 το [ δχοϊαϊπηθα {ποσο, 
ἀνεπομθα ἐγοισ. “ον Ἰοὴρ Ζειβ ἢ Ρδᾶοο, ἀδὰν 
Ζευβ  ὍΠοι ἴοο αϊα 50 Ἰδαγτη ἴο ἰονο.᾽ 1 

108.---Α Νονυμοῦϑ 

Ησπι, ἔγτε ἃπα σπου ἼΡΟῚ Τη6, ἀπά 1 ἔποι ψ 1], 
ΒΕ1Κ6 τὴθ τυ ἢν οὶ, Οὐ 5 ΘῈ Ρ τὴς ἴο ἐπε ΟΠ ἔπ οΥ 
ἴο ἔπ6 ἀθβερ. Εουν ἢ ψν|ο 15 του οαὖ ὃν Ὀαξ] 6 τ ἢ 
Ἰ)εβίγε ἀπα αὐξευ]ν ονευσουηθ Ὀγ [ονο, ἔξ 6 ]5 ποῦ αν 
με Ὀ]αβὶ οἵ ψονε᾽ 5 ἤτο. 

1090.(Ὠ ΑΒΟΙΓΕΡΙΑΘΕΒ 

ΘΜΈΕΤ ἴῃ ΒΌΤΉΤΠΘΙ ἃ ἀτδισῃξ οὗ σπονν ἕο ἢ ΨΜ}ΠηῸ 
ἐπΠ]γϑῖβ, Ἀπ συνθοὺ [Ὸγ βαῖ]οῦβ ΔΟΥ τυ] θυ 5 βἴοΥ 5 
ἴο ἴε6] ἔπε Ζερῆγσυ οἵ ἐπθ βρυίησ. Βευΐξ βυνθοῖου 511] 
ὙΠ 6 ΟΠ6. Οἷοακ (οὐ) οονοὺ ὑνο Ἰονεῖβ 8η4 ΟΥΡΥΪΒ 
᾿αΐ Ποπου ἔΌπα Ὀο Π!. 

0. ΚΑ ΝΟΒΞΙΘ 

“ΝΟΤΉΙΝΟ ἴ5. ϑυνεοῖευ ἔπη ἰονα; 81] 46] 10} ἃ] 
Τῃϊπρϑ ἃγ6 ΒΘοοπμα ἴο ἴξ, ἃπα ὄνεὴ {πΠῸ Πόμπονὺ [ 58ραΐ 
ἔγοτα τὰν τουτὶ ἢ. Τἢϊ5 βαῖτἢ Νοββίϑ, Ὁ 1 {πότ ΡῈ 
9Π6 ψγΒουη Οὐρυῖβ παῖ ποὺ Κιββθα, 5ὴ6 δὲ Ἰοαδὲ Κπονβ 
ποὺ νν»αὺ ἤονεὺβ ΤΌ565 816. 

1 ΤῊΘ δβρίβγατη 15 υ ΥῪ ΟΌβοιγα ἃπΠα ῬγΟΔΌΪν οοτυιιρύ. ΤῊΘ 
Ἰαβῦ νρογβ ἂγὸ δ ἀγοεβθα ἴο Ζθιιβ ἃ5. {π6 υυθαῦμου σοί, θαὺ 10 
15 ποῦ δυϊάθηῦ ψγῃο “ἰοὺ ἢ ἴῃ 11π6 3 ἴ8. ΤῸ Μϑ. {μόγο, 1Ὁ 
ΒΠ οι ἃ θ6 πηδηὐοηθα, Πᾶ5 καὶ σὺ --- ἤλυθες, ““ΔΑπαᾶ ποὺ αἰ 50 
ΘΟ. 
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ΘΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ͂. 

111.-ΜΈΛΕΑΤΓΡΟΥ 

Τὸ σκύφος ἁδὺ γέγηθε, λέγει δ᾽ ὅτε τᾶς φιλέρωτος 
Ζηνοφίλας ψαύει τοῦ λαλιοῦ στόματος. 

ὄλβιον: εἴθ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῖς νῦν χείλεσι χείλεα θεῖσα 
ἀπνευστὶ ψυχὰν τὰν ἐν ἐμοὶ προπίοι. 

112.-.- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Ὄρρθρε, τί μοι, δυσέραστε, ταχὺς περὶ κοῖτον 

ἐπέστης 
ἄρτι φίλας ἤττε καρῆς χρωτὶ χλιαινομένῳ; 

εἴθε πάλιν στρέψας ταχινὸν δρόμον' "Ἕσπερος εἴης, 
ὦ γλυκὺ φῶς βάχλων εἰς ἐμὲ πικρότατον. 

ἤδη γὰρ καὶ “πρόσθεν ἐ ἐπ᾽ ̓ Αλκμήνῃ Διὸς ἦλθες 
ἀντίος" οὐκ ἀδαὴς ἐσσὶ παλινδρομίης. 

113.--ΤΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ὍὌρθρε, τί νῦν, δυσέραστε, βραδὺς περὶ κόσμον 
ἑλίσσῃ, 

ἄλλος ἐπεὶ Δημοῦς θάλπεθ᾽ ὑπὸ χλανίδι; 
ἀλλ᾽ ὅτε τὰν ῥαδινὰν κόλποις ἔχον, ὠκὺς ἐπέστης, 

ὡς βάλλων ἐπ᾽ ἐμοὶ φῶς ἐπιχαιρέκακον. 
Α. Ἐβάδ116, οείγῳ “ουξειυ, ϑαρῦ. 1918. 

174.--ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 

Εὕδεις, Ζηνοφίλα, τρυφερὸν θάλος. εἴθ᾽ ἐπὶ σοὶ νῦν 
ἄπτερος εἰσήειν “Ὕπνος ἐπὶ βλεφάροις, 

ὡς ἐπὶ σοὶ μηδ᾽ οὗτος, ὁ καὶ Διὸς ὁ “ὄμματα θέλγων, 
φοιτήσαι, κάτεχον δ᾽ αὐτὸς ἐγώ σε μόνος. 
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ΒΟΟΚ ΚΓ. 15γ1-τ4 

1171.-- ΜῈΠΕΆΑΘΒΕΕ 

ΤῊΣ νυἱπο-ορ ἔθο!β βυνθοῦ 1ὸν ἀπ {6}]ς πλὲ μὸνν ἰὖ 
τοῦο ἢ 85 με ργαϊυηρ τες οἵ Ζεπορ εἶα ἐπα ἔτ ἐπα 
οὗ Ιονθε. Ηδρρῃυ οαρ ' οι] 56 νου] βεὺ ΒῸΥ 
105 ἕο τηΐπα πα αὐ ὉΡ τὴν 508] αὖ ὁπ ἀγαιρΐ. 

173..--- ΒΥ ΤΗΠῈ ΘΆΜΕ 

νην ἀοςὺ ἔμποι, Μογπίησ δῖαν, ὑπὸ ἴοε οὗ Ἰονε, 
Ιοοῖς ἄοννπ οἢ τὴν θεὰ 50 δαυΐνυ, 50 ἃ5 1 16 ννάστη ἴῃ 
ἄδαῦ 16 πο 5 ἃττ5 ἢ δ ουἹᾶ ἐπα ἔποιι σου] 5ὲ τανουβα 
ἴῃ ν συν οουγβα ἃπα 6 {Π6 "βίαν οἵ ἔνε ἀραΐῃ, ἔμοιι 
γῃοβαῈ δυγθαῖ γὰνβ (ἃ}} οὐ τπὴ6 τηοϑὺ δ ἰζέου. Οπος 
οἵ οἱ, ἤδη ἢ ἰὰν νυ ΑἸομθμα, ποι ας ὲ ἔτη 
θδοκ ἴῃ βἰσῃξ οἵ Ζειβ ; ἰμοὰ αὐτὸ ποὺ πηργδοιβεα ἴῃ 
γαϊασ σ᾽ οα. ΠΥ ἰδ ῖς. 

11723.--- ΒΥ ΤῊΗΕ ΘΔΜΕ 

Ο Μορμνινο-βυλε, {π6 ἴοθε οὗ ἴον, βίον ν ἀοϑὺ ἔποιι 
γτενοῖνα δἀύοιπα ἐπα νοῦ], πον ὑμᾶς ἃποίΠοΥ 1165 
γα θεπδαΐῃ [)διηο 5 τηληΐ]θ. βυῦδ ΨΠΘη Τὴν 
5] που ἴονε ᾿ἰὰν ἴῃ ΤΥ ὈΟΒΟΠῚ, “υΐο ν ὑποιι οατηθβὲ 
ἴο βἴα πα ονοὰῦ τι8, ἃ5. 1 ΘΠ 6 ααϊπρ οἢ τ6 ἃ Ἰίρ!ηγῦ ἐπαὶ 
Γο]οϊ θα αὖ τὴν συϊεξ, 

174... .ἑ ΒΥ 1Η8Ὲ ΘΑμῈ 

Τηοῦυ 5] οαροβὶ, Ζεηορῆῆα, ᾿επάδθυ ἤοννοσ. ου]ᾶ 
Ια ὅ!δθερ, πο »}} υνηρ]θββ, ἴο Οὐδ Ρ ππιᾶον ἐῃν 
ἸΆ5}65, 580 ἀπαΐ ποῦ Ἔνθ 6 γι ῃο 10}}5 τη. ὄνὸ5. οὗ 
ζει, πιϊρηΐ νιϑῖς ὑπες, θυΐ 1 τηϊρὶνῦ αν ἔπεα ἃ}} ἴο 
την 561, 
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σΕΒ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

175.---ΤΟΥῪ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Οἱδ᾽ ὅτι μοι κενὸς ὅρκος, ἐπεί σέ γε τὴν φιλάσωτον 
“μηνύει μυρόπνους ἀρτιβρεχὴς πλόκαμος, 

μηνύει δ᾽ ἄγρυπνον ἰδοὺ βεβαρημένον ὄ ὄμμα, 
καὶ σφιγκτὸς στεφάνων ἀμφὶ κόμαισι μίτος" 

ἔσκυλται δ᾽ ἀκόλαστα πεφυρμένος ἄρτι κίκιννος, 
πάντα δ᾽ ὑπ᾽ ἀκρήτου γυῖα σαλευτὰ φορεῖς. 

ἔρρε, γύναι πάγκοινε' καλεῖ σε γὰρ ἡ φιλόκωμος. 
πηκτὶς καὶ κροτάλων χειροτυπὴς πάταγος. 

176.--ΤΟΥῪ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Δεινὸς᾽ Ἔρως, δεινός. τί δὲ τὸ πλέον, ἣν πάλιν εἴπω, 
καὶ πάλιν, οἰμώξων πολλάκι, χ δεινὸς Ἔρως; 

ἢ γὰρ ὁ παῖς τούτοισι γελᾷ, καὶ πυκνὰ κακισθεὶς 
ἥδεται" ἢν δ᾽ εἴπω λοίδορα, καὶ τρέφεται. 

θαῦμα δέ μοι, πῶς ἄρα διὰ γλαυκοῖο φανεῖσα 
κύματος, ἐξ ὑγροῦ, Κύπρι, σὺ πῦρ τέτοκας. 

171.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Κηρύσσω τὸν Ἔρωτα, τὸν ἄγριον: ἄρτι γὰρ ἄρτι 
ὀρθρινὸς ἐκ κοίτας ὠχετ᾽ ἀποπτάμενος. 

ἔστι δ᾽ ὁ παῖς γλυκύδακρυς, ἀείλαλος, ὠκύς, ἀθαμβής, 
σιμὰ γελῶν, πτερόεις νῶτα, φαρετροφόρος. 

πατρὸς δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔχω φράζειν τίνος" οὔτε γὰρ Αἰθήρ, 
οὐ Χθὼν φησὶ τεκεῖν τὸν θρασύν, οὐ Πέλαγος" 

πάντῃ γὰρ καὶ πᾶσιν ἀπέχθεται. ἀλλ᾽ ἐσορᾶτε 
μή που νῦν ψυχαῖς ἄλλα τίθησι λίνα. 

καίτοι κεῖνος, ἰδού, περὶ φωλεόν. Οὔ με λέληθας, 
τοξότα, Ζηνοφίλας ὄμμασι κρυπτόμενος. 

Η. Ο. Βεθοβίηρ, 715 α ααγάρση, Ρ. 101. 
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ΒΟΟΚ Υ. 175-77 

1175.--ΙΠΒῪ ΤΗΕ ΘΔΜΕ 

Ικνοὺν ἴῃν οἵ ἰ8 νοϊὰ, ἔου ὑπὸν Ρεῖγαν τὰν 
να πζοη 655, ὑῃθ56. ἸοΟκΘ 50}}} ποϊθῦ ἢ βοθηίοα 
Θββθηοοβ. Ποὺ θεῖταν ὑΠ66, {ΠΥ δυὸ 5 411 ἤφᾶνυ [ῸΓ 
νναπΐ οἵ 5166}, ἀπ ὑπΠ6 σαν ]αηα 5 ἔγὰοκ 4}1 τουπα τ᾿ ν 
ποαὰ. Τὴν τἱηρ]οῖβ ἀγα ἴῃ ἀποπαβῖα αἰδοίου ἃ]} 
ἔγοβην του, ἀηα 4}} ἔῃ ν Πἴπὴ}05 ἀγὸ τοϊξευϊησ Ἰ ἢ 
π6 νῖπθ. Ανναν ἔοι πη. ΡῈ] 1. νοσηΔ ἢ ΠΘΥ ΔΓ 
ΘΑ] Πρ {Ππ6 6, {πΠῸ ἴνγα ἐπαῦ ἰονεβ ὑπ6 τον] ἀπα {ΠῸ 
οἰαξίον οἵ {π6 οαβίαμεϊς σὰ {16 Ὀγ {πΠῸ Προ 8. 

116.----ΒῪ ΤΗΕ 5ΑΜΕ 

ΠΗΒΑΆΡΕΟΙ, 15 ἴονο, ἀγθδα αι] } Βα ψ ῃὰΐ ἀνδὶ]ς 1 
ἘΠοῸρ ἢ 1 βὰν 1 ἀσαῖῃ ἀπ νεὺ ἀρσαίη πα νυ [ἢ Τηλην ἃ 
βΒίσῃ, “Τίονε 15 ἀγθδα [α]} δ ΕῸΥ νουῖ]ν ἔΠ6 θοὸν ἰλπρἢ5 
αὐ ἐἢ]15, πα ἀο!ρἢηἶθ ἴῃ δῖηρ Ἔν ΟΣ ΓΕΡΙΌΔΟΠ6 6, ἀπά 
16 1 σαγβθ, ἢῈ ὄνεὴ στουνβ ἅραοθ [ᾧ 15. ἃ ψΌΠΟΘΥ ἴο 
Π16, Ουρυῖβ, μουν που, νηο αἰα5᾽ γἶβα ἔτοπ {ΠῈ στε θη 
868, αἸαϑὺ Ὀγίησ ἔοσὶ ἢ ἤτα ἔγομ νναΐευ. 

117.--ΒῪ ΤΗῈ 5ΔΜῈ 
116 ἰοη"η- ΟΥ̓ ΟΥ̓ 5 διιρροδοι ἰο 5ροαΐ 

1051! ἴνονε, ψἃὰ Τονε! Ἐνεη πον δὲ ἄδνῃ 
6 νεπὶ Πἰβ νὰν, ἰακίησ ννἱπρ ΠΠῸΠ) ἢἷς "6. ΤΠ 
θοὸν 15 ἐΠ5,---ϑυγεαῦν- θαυ}, ὄνον οπαϊξουίηρ, φαῖϊοκ 
ἀπά πηρααεπὲ, ᾿απρ πη ν Ἐἢ ἃ 5Π 6 οΥ, Ἱ νη ρβ ΟΝ 
ἢϊβ. θᾶ Κ, ἀπᾶ ἃ αυΐνου 5 πηρσ οἡ ἴδ. Α.5 ἴον ἢἰβ ἔα᾽ μευ 
δὴ 1 οαη᾽ ἐ σῖνα ἰδ γοιῖ; ἴῸΓ ποι Ποὺ 5κῪ ποὺ Ελσίῃ 
ΠΟΙ 568 οοηξεββ ἴο {Π6 γα560 8} 5 ραγτεπΐασθ. ΕῸΓΣ Ἔνεσυ- 
γγΠοτα πα ὈΥ 411 Πα 15 μαϊθα ; Ραΐ ἸΙοοκ ἰο ἴδ ἴῃ οᾶβὲ 
ἢ 6 15 βευεϊπρ' πον ΠΟΥ ΡΥ ΪηρῈ5 ἔου ἢθαγέβ. Βαΐ νναὶῃ ! 
ἔπεσα Π6 ἴ5 πϑᾶν ἢϊβ ποδῦ ἢ ΑἸ! 1016 ἀγομου, 50 γοὰ 
ἐμουρηῦ ἴο Βῖά6 ἔγομη πα ἔπε γα ἴῃ ΖεποΟρΡ 8’ 5 ογα5 ! 
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ΘΟΆΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘῪ 

Ἐ18.-- ΤΟῪ ΑὙΤΟΥ͂ 
; Ν δ, , ΄ὔ 

Πωλείσθω, καὶ ματρὸς ἔτ᾽ ἐν κόλποισι καθεύδων, 
οη Ν Ἁ “ 

πωλείσθω. τί δέ μοι τὸ θρασὺ τοῦτο τρέφειν; 
Ν ῇ Ἷ » 

καὶ γὰρ σιμὸν ἔφυ καὶ ὑπόπτερον, ἄκρα δ᾽ ὄνυξιν 
7 Ν -“ “ Ἁ “ κνίζει, καὶ κλαῖον πολλὰ μεταξὺ γελᾷ" 

πρὸς δ᾽ ἔτι λοιπὸν ἄθρεπτον, ἀείλαλον, ὀξὺ 
[νν , 

δεδορκός, 
ἄγριον, οὐδ᾽ αὐτῇ μητρὶ φίλῃ τιθασόν' 

πάντα τέρας. τοιγὰρ πεπράσεται. εἴ τις ἀπόπλους 
ἔμπορος ὠνεῖσθαι παῖδα θέλει, προσίτω. 

καίτοι λίσσετ᾽, ἰδού, δεδακρυμένος. οὔ σ᾽ ἔτι 
πωλῶ" 

, 4 κ “ θάρσει" Ζηνοφίλᾳ σύντροφος ὧδε μένε. 

119... - ΤΟΥ͂ ΑὙΤΟΥ͂ 

Ναὶ τὰν Κύπριν, Ἔρως, φλέξω τὰ σὰ πάντα 
πυρώσας, 

τόξα τε καὶ Σκυθικὴν ἰοδόκον φαρέτρην" 
φλέξω, ναί. τί μάταια γελᾷς, καὶ σιμὰ σεσηρὼς 

μυχθίζεις; τάχα που σαρδάνιον γελάσεις. ᾿ 
ἢ γάρ σευ τὰ ποδηγὰ ἸΠόθων ὠκύπτερα κόψας, 

χαλκόδετον σφίγξω σοῖς περὶ ποσσὶ πέδην. 
καίτοι Καδμεῖον κράτος οἴσομεν, εἴ σε πάροικον 
ψυχῇ συζεύξω, λύγκα παρ᾽ αἰπολίοις. 

ἀλλ᾽ ἴθι, δυσνίκητε, λαβὼν δ᾽ ἔπι κοῦφα πέδιλα 
ἐκπέτασον ταχινὰς εἰς ἑτέρους πτέρυγας. 

180.---ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ͂ 

Τί ξένον, εἰ βροτολοιγὸς "ἔρως τὰ πυρίπνοα τόξα 
βάλλει, καὶ χαμυροῖς ὄμμασι πικρὰ γελᾷ; . 

214 

10 

δ 

10 



ΒΟΟΚ  Υ. τη8--ι8ο 

118.---Βν ΤῊ 5ΘΔΜΕ 

Θειμ, 1 Γ ἘΠΟΙΡ ΤῸ 15. 511} 5] θορίῃρ οἱ 15. γποξ ἢ δ 5 
ὑγθαβὲ. 5611 10! ννἢγ 5 οα]α 1 ὈΥϊηρ᾽ αΡ 500} ἃ ΠΈΕϊα 
ἀοθνῖ] ΕῸΣΓ [δ 5 5 -ποβροα, ἀπὰ Βα5 Πεῖε γνίηΡ5, 
ἀπ βογαῖο μος ΠἸσἢγ τ ἢ} 118. πα} }5, ἀπαὰ ἡν 8116 τ ἰς 
οὐγίη οἴει θερὶπβ ἴὸ ἰδισῃ. εϑίάθβ, δ 15 'τ- 
ΡΟΞΒΙθ] 6 ἴο βιοκὶο τ ; 1 15. αἰννὰγβ σμαϊζογιηρ ἃπα δὰ 
6 Κεεποβὲ οὗ ὄνεβ, ἃπα ἰὖ 5 βϑᾶναρα ἃπ4 δνϑῃ 15 
ἄθανῦ ποῦμε οαπ δ ἴαμα ἰδ. [ᾧ 15 ἃ τῃηοηβίου ἃ]] 
του ; 50 ἴδ 584}} 0) 5014. [Εἰ δὴν ἰγδᾶθυ ψῃῸ ἰ5 
Ἰυϑὲ Ἰεανίηρ νναηΐβ ἴοὸ θὰγ «ἃ θᾶῦν, ἰοῦ πη ΘΟΠΊΕ 
πὸσ. Βιυΐ Ἰοοκ! [Ὁ 15 βιρρ]ϊοιξίησ, 411] ἴῃ ἔθδγ8. 
ΥΘΙΓΓ Ὶ ΜΠ] ποῦ 561} ἐΠθ6 6 ἐπεπ. βΒὲε ποῦ αὔιαϊὰ ; ἔδοιι 
5Π4}Ὁ βἴαγ πεῖὸ ἴο Κθαρ Ζεπορ ]α σοιηράην. 

179.---Βν ΤΗΕ 5ΑΜΕ 

Βν Ονρτῖβ, ἴονϑ, Γ νν}}} ἔῃσγονν {ἢ δι 81} ἴῃ ἐπε ἔτγε, 
ἵπγ ον πα ϑουνιίαη ααΐνεῦ οπαυσθα Ψ]Π ΔΥΤονν8. 
δα, 1 ψ1}} θαση ποι, Ὀγ---. ὙΠ γν ̓ ἰδπρ ἢ 50 51}Π}ν 
ἈΠ 5η| κου, ΤΙ σ ΠΡ τῆν ποβϑε δ 1 ν1}} Θοοὴ τὰ κε 
166 απ ρ ἢ ἴο δποῖδον ἕαπα. ἢ ψ]} σα ἔποβα τὰρια 
νη σς ἐπιαὲ 5Πονν 1) εβῖστε ὑπ6 νὰν, ἀπα Ἵπαῖη ὑπν ἔδεϊ 
ἢ ὈγάΖθη ἔεϊξευβ. Βα ἃ ΒΟΥΥΥ νἱοΐουυ 584}} Ε σαη 
16 ὃᾷ1 ομαῖὶπ ἔπεα παχὺ τὴν Πϑαγὲ, ἴκὸ ἃ νοὶ Ὀγ ἃ 

5Π 6 ρ-ἴο1 4.1} ΝΟ! θὲ οἱ! ἔποι αὐτὸ 11 ἕο δοπαμοῦ; 
ἴαϊκα βεβϑίθβ ὑΠπεβὲ Πρ ῦ, στη ρα α 5065, ἃΠα βργθδαϊηρ 
ἢν ϑυυ τ νυϊηο5 σῸ γἱδὶξ οἴ μοϑ. 

180.--Βν ΤΗῊΗΕ 5ΔΜῈ 

ΉΗΛΤ ψΌπᾶοΥ ἢ τὰτάρογοιι [ον βἤῃοοῖς ἔθος 

ἉΥΤΟνγ5 ὑπαῦ Ὀγοαῖῃς ἤγθ, ἀπᾶὶ Ἰδὰρηβ. Ὀἱξξοευγ στ ἢ 

1 Ταύογα νυ ““ἃ Ἰγηχ ὈΥ ἃ ροαῦ-ἴο 14, 
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ΘΟΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟσΥ 

οὐ «μάτηρ στέργει μὲν "Αρη, γαμέτις δὲ τέτυκταῖ 
᾿Αφαίστου, κοινὰ καὶ πυρὶ καὶ ξίφεσιν; 

ματρὸς δ᾽ οὐ μάτηρ ἀνέμων μάστιξι" Θάλασσα : 
τραχὺ βοᾷ; γενέτας δ᾽ οὔτε τις οὔτε τινός. 

τοὔνεκεν “Αφαίστου μὲν ἔχει φλόγα. κύμασι δ᾽ ὀργὰν 
στέρξεν ἴσαν, ΓΑρεως δ᾽ αἱματόφυρτα βέλη. 

181..--ΑΣ ΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Τῶν Ἱκαρίων ἡ ἡμῖν λάβε ᾿κώλακας (ἀλλὰ πόθ᾽ ἡ ἥξει), 
καὶ πέντε στεφάνους τῶν ῥοδίνων. τί τὸ πάξ; 

οὐ φὴς κέρματ᾽ ἔχειν; διολώλαμεν. οὐ τροχιεῖ τις 
τὸν Λαπίθην; λῃστήν, οὐ θεράποντ᾽ ἔχομεν. 

οὐκ ἀδικεῖς; οὐδέν; φέρε τὸν λόγον" ἐλθὲ λαβοῦσα, 8 
Φρύνη, τὰς ψήφους. ὦ μεγάλου κινάδους. 

πέντ᾽ οἶνος δραχμῶν" ἀλλᾶς δύο... 
ὦτα λέγεις σκόμβροι ᾿θέσμυκες σχάδονες. 

αὔριον αὐτὰ καλῶς λογιούμεθα' νῦν δὲ πρὸς 
Αἴσχραν : 

τὴν μυρόπωλιν ἰών, πέντε λάβ᾽ “ἀργυρέας. 10 
εἰπὲ δὲ σημεῖον, Βάκχων ὃ ὅτι πέντ᾽ ἐφίλησεν 

ἑξῆς, ὧν κλίνη μάρτυς ἐπεγράφετο. 

182. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂ 

"Αγγείλον τάδε, Δορκάς" ἰδοὺ πάλι δεύτερον αὐτῇ 
καὶ τρίτον ἄγγειλον, Δορκάς, ἅπαντα. τρέχε: 

μηκέτι μέλλε, πέτου---βραχύ μοι, βραχύ, Δορκάς, 
ἐπίσχες. 

Δορκάς, ποῖ σπεύδεις, πρίν σε τὰ πάντα μαθεῖν; 
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ΒΟΟΚ ΝΡ. 1τ8ο-τ82 

ΟΥἾΘ] δνοϑ! [5 ποῦ Αγδβ ἢϊβ. τη Ποὺ 5 ἰόν θοῦ, 8η6 
Ηεδρἢδοβῦιβ ποὺ Ἰοστα, {πῸ ἤτε πα Π6 βυνογὰ βῃαγίηρ 
Ποῦ Απὰά εἶς τοῦθ 5 τοῖο ῦ ὑπ ὅ5ὅ6α, ἀο65 5Π6 
ποῦ τοὰγ βᾶνασοὶν ἤοσσοα Ὀγν {πὸ νὶπάβ Απα ἢϊς5 
Τα Ποὺ Πὰς ποῖ Ποὺ πᾶῖηθ ποὺ ρΡϑαϊσγτθο 80. δαί Πὲ 
Ηδρπμδδβίιβ᾽ ἤγθ, ἅμα γΘΆΓ 5 ΤῸΥ ἀη σου κα ὑΠ6 ννᾶνα8, 
«πα Ἰονεῖῃ Αὐοϑ᾽ 5Πα 5 αἰρρεα ἴῃ Ὀ]οοά. 

181.---ΑΘΟΙ ΕΡΙΑΏΕΒ 

Βυν τι5 βοῖηθ.. . . (θυῦ ψῆθη ψΜ.1}} 6 σοπη6 3) πα 
ἤνε γτοϑθ νυ ύθαῦῃ5.-- - ἢν (ὁ γοι βὰν “ραχ᾿᾿ 1} Υοι 
Βὰγ γοὰ ἴᾶνε πὸ οπᾶηρα ̓  δῆε ἅτε στπἱϊηβα ; ψνοη ἢ 
ΒΟΙΏΘΟΠΘ 5υπῦ ἀρ ὑπεῸ Τρ θϑδαβδῦ ἢ 1 Πᾶνα ἃ 
Ὀυραηα ποῦ ἃ βουναηῖ. 80 γοὰχ ἃ76 ποῦ αὖ ἔδυϊῃ'! 
Νοῦ αὖ 411! Βυΐησ γοῦν ἀοοοιηΐ. Ρῇγνπο, ἔεϊο ἢ πα 
ΠΥΥ͂ ΓΕ κοπίπρ' οΘοιπἴθυβ. ΟἿ {Π6 τὰ508] ἢ Ὑη6, ἥνε 
ἀγδοῆτηδε  ϑαθβαρθ, ἔννο ἐ ΟΥ̓ΠΊΘΙΒ. γὙΟ11 580, ΤΏ ΟΪς ΘΓῈ] 
κννν ΒοπαΥοοθ5! [ἥα ν}1}} γσεοκοη ἔποχη ἃρ οοΥ- 
γΓΘΟΌΪν ἴο- ΠΙΟΙΤΟΥ ἢ ΠΟΥ Ὁ ἴο Αδβοῆγα 5 Ρου ατηθῦν 
πα σεῦ ἥνε 5|1νοὺ θοῦ] 65 (2) 161] ΠΟΥ ἃ5. ἃ ἴοκβη 
πὸ Βαοοῆοη Κιβοθα ΠῈῚ ἔνε {ἰπὴ65 σὶρ ῦ ΟἹ, οἵ ψ Β1Ὸ ἢ 
ἕο εν θεα ννὰβ εηϊογθα ἃ5 ἃ νυ ῖϊπη655.3 

182... ΜΕΠΕΒΑΛΟΒΕΒΕ 

Οτνε Ποὺ {Π||5 πηθϑϑᾶσθ, Πογοὰβ ; Ιοοῖκ ! ἐ611 Πδὺ ἢ 
ἔννῖοε δηα τορεαῦ ἴΠ6 ψΠο]Ὲ ἃ {πῖγα τη. ΟἹ ψΠΠ 
γουῦ ! ἀοπη᾽ ἡ ἀεἶαν, ἢν !---ἰαϑὺ νναὶῦ ἃ τηοτηθηΐ, ])ογοδβ ! 
Πογοδβ, ν ΠθταῈ ἀγα γοὰ οἵ το Ρεΐογα [᾿νε το] γοὰ ἃ]}} 

1 2,6, ὉΠδὺ ψ}1}] ἅο. 
2 ΤῊΘ δρίβταπι 15 Θχοθθᾶιημ!ν οογγαρθύ. ΤΠ φοϊηΐ 56 6ΠῚ5 ἴο 

116 85 ἰὴ Νο. 18 1ῃ ἢἷβ σιν! ηρ δἃῃ ΘΧΡΘΏΒΙΥΘ ΟΓΘΓ δἴζοσ 81] 
δῖ8Β οοιηρ δἰ ηὖ δ οιῦ ομαΓρ68. 
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ΘΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΥῪΥ 

πρόσθες δ᾽ οἷς εἴρηκα πάλα:ει--- μᾶλλον δέ (τί ληρῶ;) 
μηδὲν ὅλως εἴπης-- ἀλλ᾽ ὅτι-- πάντα λέγε: 

μὴ φείδου τὰ ἅπαντα λέγειν. καίτοι τί σε, Δορκάς, 
ἐκπέμπω, σὺν σοὶ καὐτός, ἰδού, προάγων; 

1. Ἡ. Μογῖναϊθ, ἴῃ Οὐἰϊεοίζοτια γον ἐπε Ονεεῖ Απίβοίοσῳ, 
1539, Ρ. 290 ; 4. Α. Ῥοτῦ, ατεοῖ ον δότε απὰ ρήγα, ᾿. Θ7. 

1852.-.-ἕἁ ΤΠΤΟΣΕΙΑΙΠΠΙΘῈῚ 

Τέσσαρες οἱ πίνοντες" ἐρωμένη ἔρχεθ᾽ ἑκάστῳ" 
ὀκτὼ γινομένοις ἕν Χίον οὐχ ἱκανόν. 

παιδάριον, βαδίσας πρὸς ̓ Αρίστιον, εἰπὲ τὸ πρῶτον 
ἡμιδεὲς πέμψαι: χοῦς γὰρ ἄπεισι δύο 

ἀσφαλέως" οἶμαι δ᾽ ὅτι καὶ πλέον. ἀλλὰ τρόχαζε". 

ὥρας γὰρ πέμπτης πάντες ἀθροιζόμεθα. 

184--ΜΕΛΕΛΡΡΟΥ 

Ἔγνων, οὔ μ᾽ ἔχαθες" τί θεούς; οὐ γάρ με λέληθας" 
ἔγνων" μηκέτι νῦν ὄμνυε' πάντ᾽ ἔμαθον. 

ταῦτ᾽ ἦν, ταῦτ᾽, ἐπίορκε; μόνη σὺ πάλιν, μόνη 
ὑπνοῖς; 

ὦ τόλμης" καὶ νῦν, νῦν ἔτι φησί, μόνη. 
οὐχ ὁ περίβλεπτός σε Κλέων; κἂν μὴ... τί δ᾽ 

ἀπειλῶ; 

ἔρρε, κακὸν κοίτης θηρίον, ἐ ἔρρε τάχος. 
καίτοι σοι δώσω τερπνὴν χάριν" οἶδ᾽ ὅτι βούλει 

κεῖνον ὁρᾶν" αὐτοῦ δέσμιος ὧδε μένε. 

185.-ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ 

Εἰς ἀγορὰν βαδίσας, Δημήτριε, τρεῖς παρ᾽ ᾿Αμύντου 
γλαυκίσκους αἴτει, καὶ δέκα φυκίδια" 
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ΒΟΟΚΟΎΥ͂. ᾿τ82-τὅσ 

Τυξὲ «αἀα ἴο ψι αὶ 1 το] γοὺ Ὀεΐογε-ττοῦ γαϊπον (ναὶ ἢ 
ἃ ἴοο] 1 ἃ ἢ) ἀοιν ἐ βὰν Δηγξ ην αὐ 4}}-- -οὐ]ν ὑπαῖ--- 
ΤΕ] Ποὺ ἐνευυ τ ίηρ,, ἀομ᾽ ὑ Πποβιϊαϊα ἴο βὰν Ἔνεγν την. 
Βυξ ννἢν ἀπ 1 ςεμπαϊησ νοι, ᾿)ογοαβ ὃ [)οη᾽ ἢ γοῦ 566 
Ι δι σοΐϊπρ νυ} γοιι----ἰη ἔγοπῦ οἵ νοὰ ὃ 

189..-ΡΟΒΙΘΙΡΡΌΞΒ 

ΝΕ τὲ ἴουν. αὖ ἐπ ραγῖγ, ἀπ δᾶ Ὀτγίησε ἢϊς 
Πϊδίγ 55 ἢ βίποα ἐπα τη Κα85 εἰρῃΐ, ὁπ 18Υ οἵ ΟἸΐδη 15 
ποῦ ἐποισῃ. Ἃο, τὴν δα, ἴο Αγ βῦϊι5. πα 61} πὴ 
πε ἤγϑε ἢδ βεπὲ νγὰβ οὐΪγ Πα] ἔᾺΠ] : Ὁ 15 ἔννο σα] 0 Π5 
5ῃοτχὶ οουζαίϊηϊν 1 {ΠῚΠκ τόσο. Βαΐ ἰοοῖκ 5ῃαγρ, ἔῸγ 
ν6 ἃ}} τηδεΐ αὖ ἤνε.} 

184- ΜΕΙΒΑΘΕΕ 

Ικνοῦν ἴὖ ; γοὺ 61] ποῖ ἔα Κα τπὲ ἴῃ ; γῆν 68 Ο 
{πΠῸ σοάᾶϑ " 1 πᾶνε ἔουιπα γοὰ οαΐ ; 1 δὴ οεγξαϊη ; ἀοπ ἢ 
50 ὁ βυνεαγίησ γοῦ αἰ ἀπ᾿ ὃ ; 1 Κπον 411] ἀὈοιΐ 1Ὁ. ΤΠδΐ 
νγὰβ ναὶ Ὁ ννὰβ ἔπ 6, γοὰ ρει] υγεα σῃ]} ! ΟἾποε ΤΟΓα 
γοῖ βἴεθρ αἷοπθ, 40 γψοῖι, αἰοπεῦῷ' ΟἿ ἢδὺ ὈγάΖεη 
᾿τηραάθποα : 5.}}} 5116 οοπεϊηεβ ἴο 58Υ “" ΑἸοπο. 14 
ποῦ ἐπαΐ ἔπε σα]]απῦ (Ἰεοπ, δἢ ὃ--ηα 1 ποῖ Πε--- 
θαῦ ψ ἢν ἐπγθαΐεπ ὃ Αννὰὺ ψ ἢ γουῦ, σεῦ ουΐ ἀοα}}] 6 
αυϊοκ, γοὰ αν} θεαβὲ οἵ τν θεὰ ' Νὰγν Ρυὲ [1 51})8}} 
ἀο υ8ὺ γν ῃδὺ ψ}}} ΡΙβαβα γοὺ βεβῖ; 1 Κπον γοῖ Ιοῃν 
ἴο 566 ἢΐτῃ ; 50 δἰ ψΠΕΓΕ γοι ΔΓΕ ΤΥ ὈΓΙΒΟΠΕΓ. 

185.- -ὀ,αΑαΑϑο!ι ἘΡΙΑ ΕΒ 

ο ἴο ἔπε τηᾶυκοῖ, Πεπιοίσίιϑ, ἀπ σοὶ ἔγου 
Ατηγηΐαβ ἔτεα 51:η8}} Πευτίηος ἀπ ἔθη {Π{1|6 Ἰεμηοη- 

1. Αθουῦύ 1} Α.Μμ. 
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ΘΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΘῪ 

καὶ κυφὰς καρῖδας (ἀριθμήσει δέ σοι αὐτός) 
εἴκοσι καὶ τέτορας δεῦρο λαβὼν ἄπιθι. 

καὶ παρὰ Θαυβορίοι ῥοδίνους ἐξ πρόσλαβε... ὅ 
καὶ 'Γρυφέραν ταχέως ἐν παρόδῳ κάλεσον. 

186-.- ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂ 

Μή με δόκει πιθανοῖς ἀπατᾶν δάκρυσσι, Φιλαινί. 
95. “-“ μὴ -“ ἡ Κρ » “-“ 

οἶδα" φιλεῖς γὰρ ὅλως οὐδένα μεῖζον ἐμοῦ, 
“-“ ἰ Ι] 

“τοῦτον ὅσον παρ᾽ ἐμοὶ κέκλισαι χρόνον" εἰ ὃ 
ἕτερός σε 

Ξ - Ἃ » - :] - Σ “ 

εἶχε, φιλεῖν ἂν ἔφης μεῖζον ἐκεῖνον ἐμοῦ. 

187.-. -ΜΕΛΙΈΑΤΓΡΟΥ 

ὐπὲ Λυκαινίδι, Δορκάς- ““1δ᾽ ὡς ἐπίτηκτα φι- 
λοῦσα 

[μ » ΄ ᾿ » , ᾽» ἥλως: οὐ κρύπτει πλαστὸν ἔρωτα χρόνος. 

188.---ΛΕῈ ΝΊΙΔΟΥ͂ 

Οὐκ ἀδικέω τὸν “ἔρωτα. γλυκύς, μαρτύρομαι 
αὐτὴν 

Κύπριν: βέβλημαι δ᾽ ἐκ δολίου κέραος, 
καὶ πᾶς τεφροῦμαι: θερμὸν δ᾽ ἐπὶ θερμῷ ἰάλλει 

ἄτρακτον, λωφᾷ δ᾽ οὐδ᾽ ὅσον ἰοβολῶν. β 
᾿ χὠ θνητὸς τὸν ἀλιτρὸν ἐγώ, κεἰ πτηνὸς ὁ ξαίμων, ὅ 

τίσομαι: ἐγκλήμων δ᾽ ἔσσομ᾽ ἀλεξόμενος; 

189..-ΑΣ ΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Νὺξ μακρὴ καὶ χεῖμα, μέσην δ᾽ ἐπὶ Πλειάδα 
δύνει" 

κἀγὼ πὰρ προθύροις νίσσομαι ὑόμενος, 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. 18ς-τ89 

501651: ἀπα σοῦ ἔννο ἄόζϑὴ {65} ρύαννὴβ (Π 6 νν}}} οοιπΐ 
ἔῃ 6 ἴοσ νοι) πα σοιηθ βἰγαῖσῃῃῦ ὑαοὶς. Απα ἔγομῚ 
ΤΠδαοΥς σοῦ βἰχ τόϑα- νυθαῦῃ5- -ἀηΠ, ἃ5. Ὁ 5 ἡ 
ΥΟΙῸΤ νγᾶν, 150 ἸΟΟΙς ἴῃ ἀπά ἰηνῖϊο ΤΥ ρονὰ. 3 

180.---ΡΟΒΙ ὈΙΡΡΌΒ 

ον τ ὑπίηὶς ἴο ἀδοεῖνε πῖθ, ΡΠ] ΔΘ πἾ5, νἹΠΠἢ γοιι 
Ὑ] 5 10}]6 θαυ. [Κπον ; γοῦ ἰονα ἈΡρϑοϊαἴθὶν ΠπῸὺ ΟΠ6 

9 . 

ΠΊΟΥῈ ἐπδη Π16, ἃ5 ἰοπρ' ἃ5 γοῸ 8416 ᾿γίηρ “εϑίάθ τὴ; 
᾿ Ἔ , Θ Θ 

θαῦ 1 γοὰ ετα ΊΓΠ ΒΟΠΊΘΟΠ6 6Ἶ56, γοῖι νου] 580 
γουῦ. ἸΙονεα Πίτη τοσα ὑπ δ Π16. 

187.--ΜῈΓΒΑΘΒΗΕ 

Τειμ, ἴο Πγοδαπίβ, [δόγοαβ, “566 μον ἴῃν Κίβθθβ ἃΓ6 
ΡΙονεα ἴο Ὀὲ ἴα]ϑε. οοη. Τίμηθ ψ1}} ὄνεὺ τανθὰ] ἃ 
οουπίεγξεϊς ον. 

188..-.-ΤΈΟΝΙ ΑΒ ΟΕ ΤΑΒΕΝΤΌΜ 

[τ ἰ5 ποῦ 1 ψῆηο ντοηρ [ονα. 1 81 σοηΐθ, 1 08}]} 
Ογρυῖβ ἴο υυῖζπεββ ἢ θαῦ Πα 5Πῃοῖ της ἔγοση ἃ ὑγθ δ ΠΟ ΓΟ 5 
θονν, ἀπ 1 δπὶ 411 θεῖπρ' σοῃβϑιπηθα ἴο 45η65. ΟΠ 
θα Πρ ἈΥΤΟΥ αἴτεον ἀποῦποὺ ἢ 5ρεθαβ αὖ πη6 ἃπα ποῖ 
ΟΣ ἃ τηουηθηΐ 4οοθς ἢϊβ ἤγα 5] οκθη. Νὸον [, ἃ τποχία], 
584} ἄνεῆσα την βο]ῖ οα. ἐΠ6 γα ΘΟ 5501 ποιῇ {Π| 6 
σοα ΡῈ νίησεα, (ὐδη 1 θὲ Ὀ]απηδα ἔοσυ 5ε] -αθΐεποο ἢ 

189.---ΑὉΒΘΟΙ ΕΡΙΑΒΕΒ 

ΤῊΕ πἰρῦ 15. Ἰοηρ, ἃπα Ὁ ἰ5 ψυἱπίθι νυ θα ῖ Ποὺ, δηα 
ηἰρηΐ σεῖβ θη Πα Ρ] ἰδ 5 ἀγα Πα] ἔσνναν αρ ὑπὸ 5κν. 
Ι ρᾶ88 ἃπα τὰ ρα88 ΠῚ ἄοοῦ, ἀγοπομοα θγῪ {Ππ6 ΤᾺ], 
11 ρσῖνρ ὕμοβθ παιηθβ οὗ ἤβῃ νυεγὺὶ σγαία, ΟἿΪῪ ἃ5 Ὀοίησ " Ἰ65. οὗ ἢδβ σγαίἑα, ΟᾺΪΥ͂ 5 

οἴ θΔΡ. 2 Τῇ 101κ6 1165 ἴῃ {Π6 ογϑεοηεῖο. 
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ΘσΕΕΕΚ ἈΝΤΗΟΙΟΟΥ 

Ν »" ͵ “ » 3, Μ τρωθεὶς τῆς δολίης κείνης πόθῳ" οὐ γὰρ ἔρωτα 
Κύπρις, ἀνιηρὸν δ᾽ ἐκ πυρὸς ἧκε βέλος. 

190... -ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 

Κῦμα τὸ πικρὸν Ἔρωτος, ἀκοίμητοί τε πνέοντες 
Ζῆλοι, καὶ κώμων χειμέριον πέλαγος, 

ποῖ φέρομαι; πάντη δὲ φρενῶν οἴακες ἀφεῖνται. 
ἢ πάλι τὴν τρυφερὴν Σκύλλαν ἐποψόμεθα; 

191.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ἄστρα, καὶ ἡ φιλέρωσι καλὸν φαίνουσα Σελήνη, 
καὶ Νύξ, καὶ κώμων σύμπλανον ὀργάνιον, 

ἃρά γε τὴν φιλάσωτον ἔτ᾽ ἐν κοίταισιν ἀθρήσω 
ἄγρυπνον, λύχνῳ πόλλ᾽ ἀποκλαομένην; 

ἢ τιν᾽ ἔχει σύγκοιτον ; ἐπὶ προθύροισι μαράνας 
δάκρυσιν ἐκδήσω τοὺς ἱκέτας στεφάνους, 

ἕν τόδ᾽ ἐπιγράψας" “Κύπρι, σοὶ Μελέαγρος, ὁ 
μύστης 

σῶν κώμων, στοργῆς σκῦλα τάδ᾽ ἐκρέμασεν." 

192.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Γυμνὴν ἢν ἐσίδης Καλλίστιον, ὦ ξένε, φήσεις" 
“Ἤλλακται διπλοῦν γράμμα Συρηκοσίων." 

193.-- ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂ 

Ἢ τρυφερή μ᾽’ ἤγρευσε Κλεὼ τὰ γαλάκτιν᾽, 
"Ἄδωνι, 

τῇ σῇ κοψαμένη στ ἤθεα παννυχίδι. 



ΒΟΟΚ Υ. τ89-1το3 

βιϊ θη Ὁν ἀδβῖτε οὗ μδυ, {πε ἀεοείῖνευ. 1 ἰς ποῦ ἴονε 
παῖ Ουρτὶβ βιθοῖε τὴὸ ἢ, Βαϊ ἃ Του τ πρ ἈΓΓῸΝν 
τεά-Πποῦ ἔγομ {πε ἢτα. 

190... ΜΕΤΕΑΘΒΕ 

Ο ΒΗΙΝΥ ψγᾶνε οἵ ἴον, πα 5] 66 0 ]ὲ585 σα]θ5. οἵ 
Φεαϊοῦσν, πα τυϊηΐγν 5θὰ οἵ βοηρ ἀηα υνῖηθ, νυ Εἰ ΠῸΥ 
ἀπὶ ἴ θοῦ ἢ 1 Πϊβ νὰν ἀπα {Παῦ 51 5 ΤΠ ἀραπάοπεα 
ΓΔ ΘΥ οὗ τὴν Ἰπασοπηθηΐ. 584]] νγα Ἐνεὺ βεῦ δυοβ 
ἃσαῖη ΟΝ. θη οΥ δον] 

191.--Βν τῊὴκ 5ΞΑΜΕ 

Ο 57λΕ8, ἀηα τοοῃ, ὑπαΐ ΠΙρΉ οϑῦ νν6}} Πον ε᾽ 5 ἔτεα ς 
οἡ ἐμοῖσ τνὰν, ἀπ ΝΙΊΡΗϊ, πα τΠποὰ, τὴν ΠΠ 016 τηδηάο- 
π|6, σου ρατίοη οἵ τὴν βετε πα 65, 5Π8}} 1 58εὰὲ μεσ, ὑΠ6 
νναηΐοη ὁη6, γεΐ ᾿γίησ ἀννᾶκα ἅμα οὐγίηρ τ] 0 ἢ ἴο 
ΠΕΥ ἰδτΡ ; Οὐ ὰ5 5η6 βοῖηξ οοιῃρδηΐοη οἵ πε πηἰρῃηῦ Ὁ 
ΤΠΘη ΜΠ] 1 Παπρσ αὖ ΠΕΥ ἀ0ΟΥ ΤΥ 5ιρρ] πὶ σαῦ- 

᾿ Ἰαπι5, 4}} νυν θα 1 τὴν ἰθάγβ, πα ἸηβοῦθῈ. ΠΟΥ ΟΝ 
θὰΐῦ ἐπεθε νονβ, “ υρυῖβ, ἴο ἴδε ἀοίἢ Μεῖδαρου, 
6 ἴο ψ ῃομ ἔποι Παϑδὺ τενθα]θα {Π6 βεογεῖβ οὗ ὑπ ν 
ΤΕ ν 615, ΒΡ ο πα ἔα 56 5Ρ0115 οἵ ἢϊ5 ἰονβϑ." 

192.-.ἑ Βν ΤΗῊΕ 5Ξ'ΑΜῈ 

ΘΤΗΑΆΝΟΕΗ, γΕΤῈ γοὰ ἴο 566 (δ) ]}]ϑυίοη. παρά, γοιὶ 
γγοι]α βὰν ὑπαὶ {πΠ6 Ποα}]6 Ἰεϊζεν οὔ ὑπΠ6 ϑγγδοιυβαηβ } 
ας 6 θη οπδηρσοά ἰηΐο 1.3 

1935... ἑ ΒΙΟΘΟΘΆΠΘΕΒ 

Ο ΤΈΝΡΕΝ ΟἸδοὸ ἰοοῖς τηὲ οαρῖϊνο, ᾿Ἀἀοηῖβ, 45. 5Π6 
θεαῖ Ποὺ Ὀγθιθῖς νυν ἃ5. τὴς αὖ ἢν πὶρηΐδ Τὰ πο γα] 

1 6, πὸ Ὁτοοῖκς Χ, κατα το 6 ὑπὸ ᾿ηνοπίϊοη οὗ ΕΡΙΟΒαστηιῖια. 
2. 5})6 5] παν θθθη οα]] θα (15 μοι, “ἦν Ὀϑαιοξι] 

ἤδη κβ. 
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ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

εἰ δώσει κἀμοὶ ταύτην χάριν, ἢν ἀποπνεύσω, 
μὴ πρόφασις, σύμπλουν σύν με λαβὼν ἀπάγου. 

194. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ ἢ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟῪ 
Αὐτοὶ τὴν ἁπαλὴν Εἰρήνιον ἢ ἦγον Ἔρωτες, 

Κύπριδος ἐ ἐκ χρυσέων ἐρχομένην θαλάμων, 
ἐκ τριχὸς ἄχρι ποδῶν ἱερὸν θάλος, οἷά τε λύγδου 

γλυπτήν, παρθενίων. βριθομένην χαρίτων" 
καὶ πολλοὺς τότε χερσὶν ἐπ᾽ ἠϊθέοισιν ὀϊστοὺς 

τόξου πορφυρέης ἧκαν ἀφ᾽ ἁρπεδόνης. 

19ῦ.-Μ ΕΛΕΛΓΡΟΥῪ 

Αἱ τρισσαὶ Χάριτες τρισσὸν στεφάνωμα συνείραν 
Ζηνοφίλᾳ, τρισσᾶς σύμβολα καλλοσύνας" 

ἁ μὲν ἐπὶ χρωτὸς θεμένα πόθον, ἁ δ᾽ ἐπὶ μορφᾶς 
ἵμερον, ἁ δὲ λόγοις τὸ γλυκύμυθον ἐ ἔπος. 

τρισσάκις εὐδαίμων, ἃς καὶ Κύπρις ὥπλισεν εὐνάν, 
καὶ Πειθὼ μύθους, καὶ γλυκὺ κάλλος "Ερως. 

106:--ΤΟΥ ΑΥΤΟΝ 

Ζηνοφίλᾳ κάλλος μὲν "ἔρως, σύγκοιτα δὲ φίλτρα 
Κύπρις ἔδωκεν ἔχειν, αἱ Χάριτες δὲ χάριν. 

197.---ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ναὶ μὰ τὸν εὐπλόκαμον Τιμοῦς φιλέρωτα κίκιννον, 
ναὶ μυρόπνουν Δημοῦς χρῶτα τὸν ὑπναπάτην, 

ναὶ πάλιν ᾿Ιλιάδος “φίλα παίγνια, ναὶ φιλάγρυπνον 
λύχνον, ἐμῶν κώμων πολλ᾽ ἐπιδόντα τέλη, 
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ΒΟΟΚ Υ.. το3-197 

ἔεαϑβὲ. ὙὙΠῚ 9ε. μὰ ὅὍο τϑθὸ ἐπε βᾶτηθ ΠΟΠΟΙΙΓ, 
16 1 αἴθ, 1 πεϑιζαϊε ποῖ ; ἔδακε πὴθ υυἱτἢ ἔΠθα οα ἢ Ὺ 

νογᾶρσα. ἢ 

194.-.-. ἑ ῬΟΘΕΙΌΙΡΡΙ5 οα ΑΘΟΙΕΡΙΑΌΕΞ 
ΤῊΕ [ονε5 ἐμπειηβοῖὶνοβ δβοογί θα βοΐξ Ιτοὴθ ἂἃ5 516 

ἰββα θα ἔγομη ἔπ6 σοϊάθη ομδυθον οἵ Ουρυῖβ, ἃ ΠοΙν 
ἤοννεσ οἵ Ρεδυΐν ἔγοιη πεδά ἴο ἔουϊξ, ἃς. ἐποιρὶ 
οαγνεα οἵ νη ϊξα τμάγθ ]θ, ἰδάθη ἢ νἱγρίη σΥᾶσθ5. 

ΕῸΠ] πῆᾶτν ΔΠ ΦΥΤΟΥ͂ ἴο ἃ γοῦν πη ἢ 5 Πδαγὲ ἀἸα ἐμαν 
1εἰ ἢν ἔτομη {πεῖν ρα ΡΙ Ὲ ον -ον 05. 

190. -ΜΕΓΕΛΟΒΗΕ 

ΤῊΕ Οτδᾶρεβ ἴπγεα πον ἃ ἐπρ]6. ΟΥΌη ΤῸΥ 
Ζεπορ 4, ἃ θδᾶσε οἵ Ποὺ ἐτῖρὶς θεαῖν. Οοπε 
Ἰαϊα ἀεβίγα οὐ ἢδὺ βκίη ἃπα οπα σᾶνα Ἰἰονε-Ἰοηρίηρσ 
ἴο ΠΕΡ 5!ὰρ6, ἃπα ομθ ἴο δῖ βρθθο ιυνεεΐῖῃεδβϑ 
οὗ νογτὰβ. Τῆγιοθ Ὀ]οββθα 56, νῃοβε Ρεὰ Ογρετῖς 
τηλδάθ, γοβα ϑνογὰβ νετα στοισῃς Ὀν Ρεῖῖπο (Ρεῖ- 
51.510} ἃπἃ ΠΟΥ βυνεεῖ θεδυΐν Ὀν Ιονε. 

190.--Βνκν ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

ΖΕΝΟΡΗΠΙΑ᾽ 5 θαδπῖν 15 ον 5 σἱ τς, Ονρυῖς ὁΠαττηθδα 
Ποῖ θεά, ἀπα ἔπε Οταοος σανε ΠΟΙ σύάςε. 

197... ἑ ΒΥ ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

ΥΕΑ! Ὀν Τίπιο᾽ 5 ἔαϊγ-ουν] ηρσ Ἰονε-Ἰονίηρσ τἱηρ]εῖβ, 
Ὀν ειπο 5 ἔτασταῦΐ 5κῖπ ἐπαΐ οΠδαϊεξἢ 5166 0, Ὀν ἐς 
ἀθαν ἀδ]]Π απο οἵ Πὰς, ἀπ τὰν ννακείμ]! Ἰαπρ, ἐπδξ 
Ἰοοκεα οἴξζεπ οπ ἐπε τηγϑίουϊος οἵ τὴν Ἰόνεςτενεῖς, 1 

1 ΤῊ6 ῖον οἵ Αποπὶβ νγὰβ σομηη θα ἴο {6 βθᾶ. οὔ. 
Νο. δὅ3 ἀθονϑ. 
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ΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥῪΥ 

Χ , ΄ , ἈΝ , 

βαιὸν ἔχω τό γε λειφθέν, "Ἔρως, ἐπὶ χείλεσι 
πνεῦμα" 

. . ὙΦ 3.7, Χ Κα ἐΝ 2 , ἮΝ ᾿ 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ τοῦτ᾽, εἶπέ, καὶ ἐκπτύσομαι. 

198,-..-ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Οὐ πλόκαμον Τιμοῦς, οὐ σάνδαλον ᾿Ηλιοδώρᾳς, 
οὐ τὸ μυρόρραντον Δημαρίου πρόθυρον, 

οὐ τρυφερὸν μείδημα βοώπιδος ᾿Αντικλείας, 
οὐ τοὺς ἀρτιθαλεῖς Δωροθέας στεφάνους" 

οὐκέτι σοὶ φαρέτρη .... . . πτερόεντας ὀϊστοὺς 
κρύπτει, "Ἔρως" ἐν ἐμοὶ πάντα γάρ ἐστι βέλη. 

199... .-ΗΔΥΛΟΥ͂ 

Οἶνος καὶ προπόσεις κατεκοίμισαν ᾿Αγλαονίκην 
αἱ δόλιαι, καὶ ἔρως ἡδὺς ὁ Νικαγόρεω, 

ἧς πάρα Κύπριδι ταῦτα μύροις ἔτι πάντα μυδῶντα 
κεῖνται, παρθενίων ὑ ὑγρὰ λάφυρα πόθων, 

σάνδαλα, καὶ μαλακαί, μαστῶν ἐνδύματα, μίτραι, 
ὕπνου καὶ σκυλμῶν τῶν τότε μαρτύρια. 

200.-ΑΔΉΛΟΝ 

Ὁ κρόκος, οἵ τε μύροισιν ἔτι πνείοντες ᾿Αλεξοῦς 
σὺν μίτραις κισσοῦ κυάνεοι στέφανοι 

τῷ γλυκερῷ καὶ θῆλυ κατιλλώπτοντι Τ]ριήπῳ 
κεῖνται, τῆς ἱερῆς ξείνια παννυχίδος. 

201.--ΑΔΗ ΛΟῸΟΝ 

Ἠγρύπνησε Λεοντὶς ὃ ἕως πρὸς καλὸν ἑῴῷον 
ἀστέρα, τῷ χρυσέῳ τερπομένη Σθενίῳ" 

ἧς πάρα Κύπριδι τοῦτο τὸ σὺν Μούσαισι μελισθὲν 
βάρβιτον ἐκ κείνης κεῖτ᾽ ἔτι παννυχίδος. 
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ΒΟΟΚ ΝΡ. 197-201 

ΒΎΥΘΑΣ ἴο ἴῃ66, ον, 1 πᾶνε Νὰϊ ἃ {116 θυθατῃ ΘΕ 
ΟΠ. ΤῊΥ̓ ᾿ἴρ05, πα 1 ποῖ νου] βῦ πὰνα {Π1|5 ἴοο, 5ρθὰῖκ 

θὰὉ ἴΠ6 ννογὰ πα 1 νν1}}} 5ρὶῦ 1 Του ίῃ. 

198.---Βν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

Νο, Ὀγ Τίμηοβ ἰοοῖκβ, ὃν Ηδ]]οαάονα 5. βαηήαὶ, Ὀγν 
Ἰεπηο β θοῦ ἐπαΐῦ αγρ8. ἢ βοθηΐ, ὈΥ σγοαΐτονϑα 
Απίϊοϊθαβ σοηί]α. 50116, θν ὑΠ6 {65} σαν ]απηβ. ὁ 
Ἰογοῦ δα 5 τον, 1 βυνθὰν ἰδ, Ιονο, ἢν ααΐνον Πα 
πΠῸ νὶηροθα ἁυτον 5 ἰεὉ Πιάά θη ; ἔρον 411} ἔῃ 5ῃαΓ[58 ἃγὲ 
ἤχοα ἴῃ 1η6. 

199--  ΗἩΒΌΟΥΓΌΒ 

ΨΊΝΕ ἀπα ὑγεδοἤοσοιι ἐοαςὶβ ΔπΠα {ῃς6 ϑδυνεοῦ ἰονε 
οὗ ΝιΙοαρσογαβ βεπῦ Αρ]δοπῖοέ ἴο 5166 0 ; πὰ Πιθτα 
παῖ 5Π6 ἀεδαϊοαίεα ἴο (ὐυρυῖς ὑπ 686. 5ρ01]5. οὔ ΠῈΥ 
τηϑί θη ἰονα 5}1}} 4}} ἀὐἹρρίηρ ἢ βοθηΐ, ΠδῚ ϑαηδα]ς 
Δ Π6 πὸ φοῦξ. θαπα ὑπαὶ Π6]ὰ Ποὺ θόβοιη, νυ] 5565. ἰὸ 
ΠΟῪ 5166} ἀπὰ 15 νἱοΐθποα {πῃ 6η. 

9200.---ΑΝνονυμοῦβ 

ΤῊΣ βαβγοη τῸῦ 6 οἵ ΑΙεχο, πα Ποὺ ἀδγῖκς συ 6 ἢ ἷνν 
ΟἸΌΗ, 5}1}} βυηθϊηρ οὗ την γῇ, ἼΠ ΠΟΙ 5ποοα 5116 
ἀεαϊοαῖεβ ἴο βϑυνεεῦ Ῥυάριθ τ ἔπε εοἰεομίπαία 
τη Ἰ ἔῃ σ᾽ ΕΥ̓ 658, ἴῃ ΠΠΘΠΊΟΥῪ Οὗ 5 ΠοΙν πὶρ ὐ- δ βεϊνα]. 

201.---.᾿ΑΝονυμοῦϑβ 

ΓΈΟΝΤΙΒ ἰὰν ἀνγακα {11 {π6Ὸ Ἰονεὶν βἴδυ οὗ το, 
ἰακίηρσ ΠΟΥ ἀε! σς ἢ σοϊάθη ΒΥ Πθηΐπ5, πα Ἔν οΥ 
βίποας ὑπαὶ νἱρὴ] [Ὁ Παηρδ Πόσα ἴῃ {πῸ 5ῃγῖπο οἵ Ογρυῖϑ, 
ἀπο ᾿γγα ὑπὸ Μίυ565 παΙρβα ποὺ ὑπθπ ἴο μ͵ἷᾶγ. 
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ΟσΆΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

202.---αξΚ ΛΗΠΙΑΔΟΥ ἢ ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂ 

Πορφυρέην μάστιγα, καὶ ἡνία σιγαλόεντα 
Πλαγγὼν. εὐίππων θῆκεν ἐ ἐπὶ προθύρων, 

νικήσασα κέλητι Φιλαινίδα τὴν πολύχαρμον, ; 
ἑσπερινῶν πώλων ἄρτι φρυασσομένων. 

Κύπρι φίλη, σὺ δὲ τῇδε πόροις νημερτέα νίκης ὄ 
δόξαν, ἀείμνηστον τήνδε τιθεῖσα χάριν. 

205.--͵ΑΣΚΗΛΠΙΑΔΟΥ͂ 

Λυσιδίκη σοι, Κύπρι, τὸν ἱππαστῆρα μύωπα, 
χρύσεον εὐκνήμου κέντρον ἔθηκε ποδός, 

ᾧ πολὺν ὕπτιον ἵππον ἐγύμνασεν'" οὐ δέ ποτ᾽ αὐτῆς 
μηρὸς ἐφοινίχθη κοῦφα τινασσομένης" 

ἦν γὰρ ἀκέντητος τελεοδρόμος" οὕνεκεν ὅπλον ὄ 
σοὶ κατὰ μεσσοπύλης χρύσεον ἐκρέμασεν. 

204..- ΜΑΛΕΑΓΡΡΟΥ͂ 

Οὐκέτι, Τιμάριον, τὸ πρὶν γχαφυροῖο κέλητος 
πῆγμα φέρει πλωτὸν Κύπριδος εἰρεσίην'" 

ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν νώτοισι μετάφρενον, ὡς κέρας ἱστῷ, 
κυρτοῦται, πολιὸς δ᾽ ἐκλέλυται πρότονος" 

ἱστία δ᾽ αἰωρητὰ χαλᾷ σπαδονίσματα μαστῶν" 
ἐκ δὲ σάλου στρεπτὰς γαστρὸς ἔχει ῥυτίδας" 

νέρθε δὲ πάνθ᾽ ὑπέραντλα νεώς, κοίλῃ δὲ θάλασσα 
πλημμύρει, γόνασιν: δ᾽ ἔντρομός ἐστι σάλος. 

δύστανός τοι ζωὸς ἔτ᾽ ὧν ᾿Αχερουσίδα λίμνην 
πλεύσετ᾽ ἄνωθ᾽ ἐπιβὰς γραὸς ἐπ᾽ εἰκοσόρῳ. Ι 
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ΒΟΟΚ Υ. 2ο2--204 

202.- -αΑϑοι ΕΡΙΑ ΕΒ οα ΡΟΘΕΙΌΙΡΡΟΞ 

Ριμλνοο ἀδάϊοαϊξεα οα {Π 6 ρμογία]ς οὗ ῆς δαιοθβεγίη 
σοα ΠΟΥ ΡυσΡΙα νῃ]ρ πα ΠΟΙ ΡΟ] 56 γεΐηβ, δἰ σ 
υΠΠΐηρ ἃ8 ἃ Ἰοοκεν ΠΟΙ γὰσα τῇ ΡΠΙ]δΘηἶβ, ΠΕΥ 

ΟΡυδοιϊίβεα γῖναὶ, ψπθπ ἰῃη6 Ποῖβα5 οὔ ἐπε εδνεπίηνς 
Παᾶὰ Ἰαϑὲ θασὰπ ἴο πεῖρῃ. [)6ὰγ Ουριῖβ, σῖνε ΠδῚ 
ἀΠαπΘϑιϊοη θα σ]ονν ἴον ΠΟΥ ν]οίουῦ,, 5ἰα Ὁ] 15}}1η 0 ΓῸΥ 
ἢδὺ {15 ἕανουν ποὺ ἴο θὲ ογροϊζεη.} 

208.--αΑαβϑοι ἘΡΙΑΕΒ 

ΓΎΒΙΡΙΟΕ ἀεαϊοαϊεα ἴο {πΠεθ, Ουρυῖβ, ΒΟΥ βρασ, ἐπε 
σοΪάθη σοδα οὗ πεῖ βῇαδρεὶν ἰερ, ἢ ΨΠΙΟΙ 586 
ἰγαϊη 6 α ΤηΔΩΥ ἃ ΠΟΥΙΒῈ ΟΝ ἰΐ5 ὕᾶοῖκ, γῇ 1]6 ΠῸῚ οὐ Π 
τΠῖσὴ 5. ὑγΕΓῈ παν οΥ γϑἀ6η66, 50 ΠΟ ΕΠν αἸα 516 τάς ; 
ἴοῸ} 5η6 Ἔνεὺ ἢπιϑῃ δα {Π6 τὰοα ψἱῃοὰῦ ἃ τοι ἢ οὗ {πε 
ΒΡ, ἀπα ἐπεγεΐοσε μη οα ἴῃς στοαῦ σαΐα οὔ ἢν 
ἴειρ]ς ἐΠϊ5. ΠῈῚ γδάροη οἵ σοΟ]α, 

204... ΜΕΓΕΑΛσΕΕ 

Νὸο Ἰοηρου, Τίμηο, ἀο ἔπε {ἰτη}οὺβ οὗ γοῦν 5ρτιοα 
ΘοΥβαΐ ΠΟΪὰ οὐ ἀραϊηδῦ {πΠ6 βίγοκοβ οὔ Ογρυῖθ᾽ 
ΟΔΥ̓ΒΙηΘη, θὰ νου ΔΚ ἰ5 θΡεπῦ |κ ἃ γαγά-ΔγΠῚ 
Ἰουνευθά, δηὰ ψοὰ ΟὙΘΥ ἔογαβίαγϑθ ἀΥ6 δἰδοῖκ, δπᾶ 
γΟῸΓ τοἰαχεὰ Ὀγθασὶς ἀγα {κ βαρρίηρ 54115, ἀπά 
Π6 θΕΙ]Υ οὗ νου 5}}0 15. νυυηκΊθα Ὀν ἐπ ἐοβϑίηνς 
οἵ ἴη6 νᾶνεβ, «πᾶ Ἰγεῖονν 566 15. 411 [1] οὔ θ1ΠΠ6σε- 
ναῖε ἀπα ἢοοάεαά ψἱἢ} {πΠῸ 5εὰ, ἀπα Πδὺ Ἰοϊπῖϑ 
ΓΘ 5μακν. ἴ{ΠΠΠὰ}ον ΠῈ νρῆο Πὰς ἴο 541] 5}}}} αἴῖνα 
δόγοβα ὑπ6 ἰἅκεὲ οἵ Δομεύοη οὐ {Π|5 οἱά οοἤῆη- 
σΆ 16 γ.2 

1 Τὴ Ποῦ βρίρν. οὖ 5664. 46 βοῃϑῃγαῦθ νθπθυθο κέλητι Ἰοοαίαγ. 
3 ]ὴ δδήοιη τὸ ᾿παϊύ, ββα Ηϊο κέλης πανίσίιπι δϑῦ. 
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ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

205.--ΑΔΗΉΛΟΝ 

Ἴνγξ ἡ Νικοῦς, ἡ καὶ διαπόντιον ἕλκειν 
ἄνδρα καὶ ἐκ θαλάμων παῖδας ἐπισταμένη, 

χρυσῷ ποικιλθεῖσα, διαυγέος ἐξ ἀμεθύστου 
γλυπτή, σοὶ κεῖται, Κύπρι, φίλον κτέανον, 

πορφυρέης ἀμνοῦ μαλακῇ τριχὶ μέσσα δεθεῖσα, ὄ 
τῆς Λαρισσαίης ξείνια φαρμακίδος. 

200.---ΛΕΩ ΝΙΔΟΥ͂ 

Μηλὼ καὶ Σατύρη τανυήλικες, ᾿Αντεγενείδεω 
παῖδες, ταὶ Μουσῶν εὔκολοι ἐργάτιδες" 

Μηλὼ μὲν Μούσαις Πιμπληΐσι τοὺς ταχυχειλεῖς 
αὐλοὺς καὶ ταύτην πύξινον αὐλοδόκην' 

ἡ φίλερως Σατύ τύρη δὲ τὸν ἕσπερον οἰνοποτήρων ὦ 
σύγκωμον, κηρῷ ζευξαμένη, δόνακα, 

ἡδὺν συριστῆρα, σὺν ᾧ πανεπόρφνιος ἡ ἠῶ 
ηὔγασεν αὐλείοις οὐ κοτέουσα θύραις. 

901.---᾿ΑΣΚΛΉΠΤΙΑΛΔΟΝΥ 

Αἱ Σάμιαι Βιττὼ καὶ Νάννιον εἰς ᾿Αφροδίτης 
φοιτᾶν τοῖς αὐτῆς οὐκ ἐθέλουσι νόμοις, 

εἰς δ᾽ ἕτερ᾽ αὐτομολοῦσιν, ἃ ἃ μὴ καλά. Δεσπότι Κύπρι 
μίσει τὰς κοίτης τῆς παρὰ σοὶ φυγάδας. 

208..-ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ 

Οὔ μοι παιδομανὴς κραδία: τί δὲ τερπνόν, ἔρωτες, 
ἀνδροβατεῖν, εἰ μὴ δούς τι λαβεῖν ἐθέλει; Η 

ἁ χεὶρ γὰρ τὰν χεῖρα. καλά με μένει παράκοιτις" 
ἔρροι πᾶς ἄρσην ἀρσενικαῖς λαβίσιν. 
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ΒΟΟΚ Υν. 2ος-- 2.8 

90ῦ.-- ἀΑνονυμοῦβ 

Νιοοβ ἰονθ- ἤασ, ἐπα οὰΠ ΘΟΠΡΟ] ἃ τη ἰὼ 
ΘΟΠ6᾽ ἔῸΠπῚ ονοῦδοὰ ἃπΠ θογ5 ἔτομ ὑπ 6] ΤΟΟΠ15, 
οαγνοα οἵ ἐγαπβραγθηΐ ἀπηθὶ γϑῖ, δοῦ ἴῃ σο]ά ἀπά 
απο ΠΡῸῚ ἃ βοΐ ἐπγοδα οἵ ρυγρὶε ψοΟ], 506, {πὸ 
νυν το ἢ) οὗ Τανῖβθα ργοβοηΐβ ἴὸ ὑπθὸ Ουὐρτῖβ, ἴο Ρο55655 
8 η4 ἐγδάβατχε. 

200.--ΤΡΟΝΙ ΑΒ 

Μεῖο «πα ϑαῖΐγτγα, ἔπ ἀαιρηξουβ οὗ Απερσεπίάεϑ, 
ΠΟΥ δΔαναποερα ἴῃ ἄσο, ἔπε ψΠΠηρ νου -πνοιηθῃ οὗ 
ὑπὸ Μαβεβ, ἀδαϊοαΐε ἴἰο πε Ριμρ] εἴδη Μα565, {πὲ 
Οη6 ΠΟΙ νυ -Πρροὰ ἤἥπϊε ἀπ {πὶ 15 θοχ-νοοα 
ο856, 8η4 ϑαῖγγα, {Π6 ἔστε πα οὗ ἰονε, Πδὺ ρῖρε {πῃδαὲ 
5η6. Ἰοϊπθα υἱτῃ τνὰχ, {πε δνεπίηρ ΟΠ ρα μΐοη οἵ 
θαπαπδίθυβ, ἔπ 6 συνθαῦ ἡ ἢ] 51] 6υ, ἢ πο]. 4}1} πὶρης 
ἸΙοησ 5η86 νναϊϊεα ἴο 8586ε6 ἐπε ἀὰν ἄδνῃ, ἔτεϊ την ποὺ 
θδοδιβα ἐπα ρμογίαϊβ νγου]α ποῖ ορεη.} 

207.---ΑΒΘΟΙ ΕΡΙΑΘΕΒ 

Βιττὸ πᾶ Ναπηϊοη οὗ ϑδηλι5. Ψν}}} ποῦ σὸ ἴο {πὲ 
ΟΒοῦβε οὗ Ουρτῖὶβ ὃν ἐπε τοδὰ ἀπε σοάάθε5. ογάαϊης, 
θαῖ ἀδβουῦ ἴο οὔ ϑὺ ἐΠίη.5 νυ 6} ἀγα ποῦ βεον. Ὁ 
Τλὰγ Οὐρυῖβ, Ιοοὶς ἢ παῖε ὁ ἐπ ἐσιδιῦβ ἔγον τ᾿ ν 
Ρεά. 

20 8.--ΜΕΓΒΑΘΒΕ 

ΟοΝ τηθῸπΠῈ πο ἔπγὶδ ἴπ ΡυΘΥΟΚ ἢ απ] ᾿που πη}, 
Ατηοῦθβ, νἱ γα ἰπΠϑΟ ΘΠ 6 Υ6, 5ἱ ΠΟῚ νὶβ ἀἄλ πο πη θ τ ὃ 
Μη δπΐπῈ ΠηΔΠῈΠῚ ἰαναῖ. Ῥα]οτα τὴδ τηδηδὺ ἸΧΟΥ. 
Ἐδοοθββαηΐ τη γΓῈ5. ΘΠ ΤΆ 56 1} 15 ΤΟΥ ΟΙ ΡΠ} 15. 

11 βέρροβθ ὑμ15 15 {η6 πιθδηΐησ. 516 νγὰβ Ὠϊγοᾶ Ὀν ὀϊπια 
δια σαϊποα ὈῪ ὕπο Θχολιβίοη οὗ {}6 δ πὸ Ὠἶτθα ΒοΓ. 
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ΟΕ ΕΚ ἈΝΤΗΟΘΙΌΟΥ. 

9209..-ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ ἢ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Σῇ, Παφίη Κυθέρεια, παρ᾽ ηόνι εἶδε Κλέανδρος 
Νικοῦν ἐ ἐν χαροποῖς κύμασι νηχομένην' 

καιόμενος δ᾽ ὑπ᾽ Ἔρωτος ἐ ἐνὶ φρεσὶν ἄνθρακας ὡνὴρ 
ξηροὺς ἐ ἐκ νοτερῆς παιδὸς ἐπεσπάσατο. 

χὠ μὲν ἐναυάγει γαίης ἔπι" τὴν δέ, θαλάσσης δ 
αὔουσαν, πρηεῖς εἴχοσαν αἰγιαλοί. 

νῦν δ᾽ ἴσος ἀμφοτέροις φιλίης πόθος: οὐκ ἀτελεῖς γὰρ 
εὐχαί, τὰς κείνης εὔξατ᾽ ἐπ᾽ ἠϊόνος. 

910.--ΑΣ ΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Τῷ θαλλῷ Διδύμη με συνήρπασεν" ὦ μοι. ἐγὼ δὲ 
τήκομαι, ὡς κηρὸς πὰρ πυρί, κάλλος ὁρῶν. 

εἰ δὲ “μέλαινα, τί τοῦτο; καὶ ἄνθρακες" ἀλλ᾽ ὅτ᾽ 
ἐκείνους 

θάλψωμεν, λάμπουσ᾽ ὡς ῥόδεαι κάλυκες. 

211.--ἸΠΟΣΙΔΉΟΥ 

Δάκρυα καὶ κῶμοι, τί μ᾽ ἐγείρετε, πρὶν πόδας ἄραι 
ἐκ πυρός, εἰς ἑτέρην Κύπριδος ἀνθρακιήν; 

λήγω δ᾽ οὔποτ᾽ ἔρωτος" ἀεὶ δέ μοι ἐξ ̓ Αφροδίτης 
ἄλγος ὁ μὴ ἵ κρίνων ' καινὸν ἄγει τε πόθος" 

212... ΜΕΛΡΑΓΡΟΥ͂ 

Αἰεί μοι δινεῖ μὲν ἐν οὔασιν ἦχος "ἔρωτος, 
"“ Ν - ΄ Ν Ἁ ΄ὔ 

ὄμμα δὲ σῖγα Πόθοις τὸ γλυκὺ δάκρυ φέρει" 
οὐδ᾽ ἡ νύξ, οὐ φέγγος ἐκοίμισεν, ἀλλ᾽ ὑπὸ φίλτρων 

ἤδη που κραδίᾳ γνωστὸς ἔνεστι τύπος. 
ὦ πτανοΐ, μὴ καί ποτ᾽ ἐφίπτασθαι μέν, Ἔρωτες, ὅ 

οἴδατ᾽, ἀποπτῆναι δ᾽ οὐδ᾽ ὅσον ἰσχύετε; 
3 μὴ κρίνων γηπϑῦ Ὀ6 ΥΟησ. [ΥΘΠΩ͂ΘΡ 885 1 ᾿ῦ 6 γ6 μὴ κάμνων. 
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ΒΟΟΚ Υ. 2οῦ-212 

209.---ῬΡΟΒΘΕΙΘΙΡΡΌΒ οα ΑΘΟΙΕΡΙΑΘΕΒ 

Βν ἴπν 5ἴταπα, Ὁ Ῥαρ! απ Ονέμογθα, ΟἸδαπου 
βᾶν Νίοο βυν πη σ ἴῃ ὑπ6 θΪὰ6 56, ἀπα γί ην; 
ἢ ἰονε ἢ6 ἴοοκ ἴο ᾿ιὶβ δασὺ αὐν οοαϊ ἔτοΙη 
{η6 ννεῦ τηδϊάθη. Ηδε, βεἰαπαΐϊηρ ὁπ {Π6 ἰαηά, νὰϑ8 
Βῃ]ρυντθοκεα, θὰ 5Π6 ἴῃ {Πδ 568 νγὰβ γεοοίνεα σϑηΐ)ν 
Ὀγ πὸ θθᾶοῆ. Νον ὑπὸν ἀγα θοΐῃ δα} ἴῃ Ἰονο, 
ἔον πε ργάγεῦβ γε σα ποῦ ἴῃ ναΐη ὑπαὺ ἢ6 Ὀγεαϊῃεα οἢ 
ἐπαῦ βἰγαηα. 

210.--αΑΒΟ ΠΕΡΙ Α  Ὲ5 

θιοΥμῈ Ὦν ἐπα Ὀγάποῦ 5Πη6 νναᾶνεα δὲ τη] Πᾶς 
ΟΑΥΤΙ δα τὴθ οἰθδη ἃνγᾶγ, αἰὰβ' πα Ἰοοκίηρ οἢ ΠΕΥ 
Ὀεδαΐν, 1 ποῦ κα νὰχ θεΐοσταε πε ἥτε. Αμά τ 
5ῃ6 15 ἀπϑκν, Πα 5 ὑπαῦ ἴο τη ἢ 8ὸ ἀύὰ ἔπε οοαδΐϑ, 
θαῦ ἤθη πα ᾿ἰρηῦ ὑπθῖ, ὑπεν 5ῃϊπ6 ἃ5. θυ σηῦ ἃ5 
ΤΌ568. 

2311..- ΡΟΒΕΙΌΟΙΡΡΟΌΒ 

ΤΈΛΗΒ ἃπα τονοὶ, ἢν 4Ὧὁ τοὺ ἰποῖΐξα της Ὀεΐογε 
τὴν ἔδεεϊ ἅτ οὐ οἔ {πΠ6 ἤδλμηε ἴο σιι8}}) ἰηἴο ἃἁποίῃ δῦ 
οἵ Ουὐρυῖβθ ἤτεβὺ Νέξνοὺ 4ο 1 οϑθᾶβε ΠπῸΠ] ἰονα, ἀπά 
ἐγ] 655 ἀθϑῖτα ουθὺ ὈΥ]ηΡ5. ΠῚ6 506 ΠΟῪ Ρϑΐπ {ἸΠῸΠῚ 
Αρἢγοαϊζίε. 

9... ΜΕΤ ΝΆΑΘΙΗἪΗ 

ΤῊΕ ποῖβε οὗ ἴονε 15 δυδὺ ἴῃ ΤΥ Θ8 8, 8ΔΠα ΤΥ 
ΕγαῈ5. ἴῃ βιΐθποα γηρ ὑμῖν ἐν θαΐε οὗ ουνεοὺῦ ἴθαῦβ 
ἴο [)εβῖνθ. ΝΟΥ πίρσῦδ ποὺ ἀν] ρηῦ ἰὰγ5 ἴον ἴο 
γοϑί, ἀπαὰ αἰγοϑάν ὑπὸ 5Ρ6}} πὰς βεῖ 115. ννε]]- Κη 
βἴϑμη} ΟΠ ΤῈ Πεατὶ. (ἡ νἱπροα [Ιονεβ, ἰ5 Ὁ ἐπαΐ 
γα ἅγ86 40]6 ἴο ἣν ἴο τι8, θὰ πᾶνε πὸ βίγθηρσίῃ αὖ 4]]} 
ἴο ἤν ἀναγ} 

Δ οἴ. Ῥ]αῖο, Ῥαεάγ. 280 ἢ. 233 



ΟΆΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥῪΥ 

219.- ΠΟΣΕΗ ΔΙΠΠΟΥ͂ 

Πυθιάς, εἰ μὲν ἔχει τιν᾽, , ἀπέρχομαι" εἰ δὲ καθεύδει 
ὧδε μόνη, μικρόν, πρὸς Διός, ἐσκαλέσαις. 

εἰπὲ δὲ σημεῖον, μεθύων ὅτι καὶ διὰ κλωπῶν 
ἦλθον, "Ἔρωτι θρασεῖ χρώμενος ἡγεμόνι. 

914.-. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 
Σφαιριστὰν. τὸν ̓ ἄρωτα τρέφω" σοὶ δ᾽,  Ηλεοδώρα͵ 

βάλλει τὰν ἐν ἐμοὶ παλλομέναν κραδίαν. 
ἀλλ᾽ ἄγε συμπαίκταν δέξαι [1όθον' εἰ δ᾽ ἀπὸ σεῦ 

με 
ἀφ }] » Ν ᾽ ᾿" ο 

ῥίψαις, οὐκ οἴσει τὰν ἀπάλαιστρον ὕβριν. 

215.--ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Λίσσομ᾽, Ἔρως, τὸν ἄγρυπνον ἐμοὶ πόθον ᾿Ἡλιο- 
δώρας 

κοίμισον, αἰδεσθεὶς Μοῦσαν ἐ ἐμὴν ἱκέτιν. 
ναὶ γὰρ δὴ τὰ σὰ τόξα, τὰ μὴ δεδιδαγμένα βάλλειν 

ἄλλον, ἀεὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ πτηνὰ χέοντα βέλη, 
εἰ καί με κτείναις, λείψω φωνὴν προϊέντα 

γράμματ᾽" “ἔρωτος ὅρα, ξεῖνε, μιαιφονίην.᾽" 

216.--ΑΤΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

Εἰ φιλέεις, μὴ πάμπαν ὑποκλασθέντα χαλάσσῃς 
θυμὸν ὀλισθηρῆς ἔμπλεον ἱκεσίης" 

ἀλλά τι καὶ ̓ φρονέοις στεγανώτερον, ὅσσον ἐρύσσαι 
ὀφρύας, ὅσσον ἰδεῖν βλέμματι φειδομένῳ. 

ἔργον γάρ τι γυναιξὶν ὑπερφιάλους ἀθερίζειν 
καὶ κατακαγχάζειν τῶν ἄγαν οἰκτροτάτων. 

κεῖνος δ᾽ ἐστὶν ἄριστος ἐρωτικός, ὃς τάδε μίξει 
οἶκτον ἔχων ὀλίγῃ ξυνὸν ἀγηνορίῃ. 
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ΒΟΟΚ ΓΥ. δ2ι3-:τό 

213.--ΡΟΒΕΙΟΙΡΡΟΌΘΒ 

Ιβ Δῆγοπα ἴα ἢ γυῖα,  ἀτὰ οὔ, θὰ 1Ε 56 
5166 }05 αἰοπθ, ἴον (ὐοα᾿ 5 δ κα δάάμηιῦ τηθ [Ὸν ἃ Π{{1]Ὸ, 
ἉΠΩ} 5. ἴῸΓ ἃ το Καη ἐπαΐ ἀνπης, ἀπαὰ ὑΠγοὰρ {πῖον ο8, 
Ιοαπη6 ἢ ἀαγὶπρ ΓονῈ [ῸΓ τὴν σα 6. 

214-.- ΜΒΕΠΒΆΘΛσΒΕ 

ΤῊΙΒ ἴονε ἐμπαῦ ἄν 6115. ψ ὉΠ τὴα ἰ5 ΤΌ πα οὗ ρ]αγίην 
αὖ 411, ἀπ ἴο {πΠ66, Ηε]οάογα, 6 σον ὑπ Πεατὶ 
ἐπαῦ ααΐνοὺβ ἴπ τη6. Βαΐ οοῖηθ, οοηβεηΐ ἴο Η]αΥ νυ ἢ 
ΒΙπΊ, ἔον 1 ἔοι Πτονγοϑῦ τὴθ ἀνγὰν του {Π6 6 Πα ψ}}} 
ποῦ ὈτΌΟΙ {Π|15 υναῃηΐομ ἐγ πο σ  ϑϑίοῃ οἵ {ΠῈ σουγξοϑίῈ5 
οἵ βρογχί. 

9215.---ΒῈν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

Ι νὰν ἔπε, Ιονε, τονθύθποθ ἴῃ6 Μιυξο ψΨ}0 
ἰπξθυοθθ5 ἔῸΓ τη πα 1.}}] ἴο γεϑὺ {18 τὴν 5316 6 }0]6855 
Ῥαββδίοῃ ἴον Ἠε]ὶοάοτα. 1 ϑνϑαὺ Ὁ Ὀν ὑῃν θοὸν ἐπαΐ 
μαΐῃ ᾿δαγηΐ ἴο δῃοοῦ ποπθ εἶβθ, θυδ Ἔνεὺ Ροι8 
τῃ6 ψίησοα 5 να 5 ΠΡΟ τη6, Ἔνθ ἢ ποι 5]αγεϑῦ ΠῚῈ 
ΙΨ}] Ιεὰνε ἰἸεϊζει ϑρθακίηρ ἴῆπ5: “10οοΚ, Ο 
βίγδη σου, ΘΟ. {Π6 τὰ τά θγοι5 νους οἵ [ονε. 

210.--ΑὙΟ ΑἸῊΓΪΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

ΙεΒ γοὰ ἴον, 4ο ποῦ ψνῇῃο] ν ἰοὺ γοῦν ορίτῦ ΡῈ πα 
{πῸ Κπθα ἂπᾶ ογίησε 11] οἵ οἱδν βιρρ]οατίοη, ὑὰΐϊ 
θὲ ἃ π|]|6 ῥγοοῦ ἀραϊηθὺ Ἀρρυόδο 65, 50 ἔᾺῚΥ αὖ ᾿Ἰθαβὶ 
ἃ5 ἴο ἀγανγ ΠΡ γΟυ Ἔγεῦγον 5 πα ἸΟΟΚ οὐ ΠΕῚ ψ ἢ 
ἃ βΒοδπεπρ αἰνγ. ΕῸΣ Ὁ 15. ΠΊΟΓΕ ΟΥ 1655 ὑπ6 θιιβίη 685 
οἵ ψουηθη ἴο 5]]σῃδ ἴῃς ῥτοιυά, ἀηα ἴο πηᾶϊκα ἔπη οὗ 
ἴποβϑα Ποὺ ἀγα ἴοο δχοθθαϊηρὶν Ρἰ{{π|. Ηπς 15 ἐπα 
θεϑῦ Ἰονϑὺ ὑνῆο τΐχεβ ὑπ 6 ἔννο, ει ρουῖηρ Ρἰ θοῦ 655 
ὙἹ ὉΠ} 1αδ8ὺ ἃ ΠΕ 016 τὰ π]ν ΡῥυΙα 6. 
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ΟΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

911.--ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΎ. 

Χρύσεος ἀψαύστοιο διέτμαγεν ἅμμα κορείας 
Ζεύς, διαδὺς Δανάας χαλκελάτους θαλάμους. 

φαμὶ λέγειν, τὸν μῦθον ἐγὼ τάδε: “Χάλκεα νικᾷ 
τείχεα καὶ δεσμοὺς χρυσὸς ὁ πανδαμάτωρ." 

χρυσὸς ὅλους ῥυτῆρας, ὅλας κληῖδας ἐλέγχει, Ὡν, - 
χρυσὸς ἐπιγνάμπτει τὰς σοβαροβλεφάρους" 

καὶ Δανάας ἐλύγωσεν ὅδε φρένα. μή τις ἐραστὴς 
λισσέσθω ἸΠαφίαν, ἀργύριον παρέχων. 

918.-.-.ΑΤΑΘΙΌΥ ΣΧΟΛΑΣΤΊΚΟΥ 

Τὸν σοβαρὸν Πολέμωνα, τὸν ἐν θυμέλῃσι Μενάνδρου 
κείραντα γλυκεροὺς τῆς ἀλόχου πλοκάμους, 

ὁπλότερος Πολέμων μιμήσατ ο, καὶ τὰ 'Ῥοδάνθης 
βόσ' ἐρυχα παντόλμοις. χερσὶν ἐληΐσατο, 

καὶ τραγικοῖς ἀχέεσσι τὸ κωμικὸν ἔργον ἀμείψας, ὅ 
μάστιξεν ῥαδινῆς ἅψεα. θηλυτέρης. 

ζηλομανὲς τὸ κόλασμα: τί γὰρ τόσον ἤλιτε κούρη, 
εἴ με κατοικτείρειν ἤθελε τειρόμενον; 

Σχέτλιος" ἀμφοτέρους δὲ διέτμαγε, μέχρι καὶ αὐτοῦ 
βλέμματος ἐνστήσας αἴθοπα βασκανίην, 10 

ἀλλ᾽ ἔμπης τελέθει Μισούμενος: αὐτὰρ ἔγωγε 
Δύσκολος, οὐχ ὁρόων τὴν Περικειρομένην. 

919.-ΠΑΎΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Κλέψωμεν, Ῥοδόπη, τὰ φιλήματα, τήν τ᾽ ἐρατεινὴν 
καὶ περιδήριτον Κύπριδος ἐ ἐργασίην. 

ἡδὺ λαθεῖν, φυλάκων τε παναγρέα κανθὸν ἀλύξαι: 
φώρια δ᾽ ἀμφαδίων λέκτρα μελιχρότερα. 
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Ἰδέ ων. 

τ 

ΕὙΨΎ 

ΒΟΟΚ  Υ. 2ιγ-π2ι 

9211.-ῬΑῦ ΠΧ Ο5 ΒΙΕΝΤΙΑΒΙΌΘ 

Ζευβ, ᾿υγπθα ἴο σο]ά, ρμἱδγοίηρ ὑπ 6 Ὀγάζθὴ ΟΠ ΡΟΥ 
οὔ θαπδο, ουἐ {πς Κποὶ οἵ ᾿πἰδοῦ νἱ γον. 1 ΠΙπηἸς {Π6 
τηδαπίηρ οἵ {Π6 βἴουν 15 [ῃϊς, “"(οἹά, {Π6 βι θά πενῦ οὗ 4]} 
τπΐησε, σεῖβ Π6 θεΐζεν οὗ ὈγάΖθη νν 8}}5 ἀπα ἔεϊξεσβ; σόα 
Ἰοοβ 5 8ἃ}1] γεὶπβ πα Ορϑὴβ Ἔνεῦν ἰοοκ, σοϊά τπᾶκ65 ἴῃ 6 
Ἰϑᾶ τες τ ἘΠ 5οοσπ αι] εγες ΡΟ πα ἔῃ ς Κηθα. [ξ τγὰβ σοϊὰ 
ἐπαὲ θεπὲ ἔπε ἢ} οὐ Πθᾶπαθ. Νῶὼὸ πεεᾶ [ὉΥ ἃ πιὰ 
ἴο ρῥγὰν ἰο Αρῃγοαϊξο, 1 6 Ὀγίησϑ τόπο ὺ ἴο οἴἶοσ. 

218-. ΑΟΑΤΗΙΔΒ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

ΤῊΕ ἁὐτοσαηΐ Ροΐδθιηο, ηο π΄ Μαοπαηεγ 5. ἀγα 
οαὲ οἵ᾽ Πὶς νυἱΐδ᾿ 5 συνεεῖ ἸΙοοκϑ, μὰς Θὰ Πα 8η ἰμηϊζαΐου 
ἴπ ἃ γουηΡΕΥ Ροΐειηο, ποὺ τ ἁπάδοϊοιια Πδπα5 
ἀεβροῖεα Ἐποάδηΐῃςε οἵ Ποὺ Ἰοοῖκβ, ἀπ ὄνεη ατηΐησ 
ἐπα οοιηΐο ΡαΠἰβηνηθηΐ ἰπἴο ἃ ἰτασίο οπ6 ἤοσσοα ἐπα 
᾿πὴ05 οἵ {πὸ 5 ποὺ σ]. [Ὁ ννὰβ 8ῃ δοΐ οὗ 16δ]οιις 
τηϑάπεββ, ἴον νι μαῦ στεαῖ ψτόησ αἸ4 5η6 ἀο 1 5116 
σμοβα ἕο ἴχκε ρῥἱἐν οἱ τὴν αἰπίοϊίοη ἢ Τῆς νἱ]] δίῃ ! 
Δα Πα Πὰ5 βεραγαϊθα 5, ἢϊβ. θαγ ΗΠ ο᾽ ἸΘ]οσ5Υ σοίηρ 
80 ἴΔΥ 85 ἴο ργενοηῦ ἃ ὃν ᾿: Ἰοοϊκίπρ; αὖ δᾶοῇ οὐδου. 
ὟΝΕΙΙ, αὖ δΔηΥ ταῖΐθ, Πα 15 “Πα ᾿ΕΡΥΒΕῚ Μαπ δὰ 1 

ἅτὰ “ΤΗΣ ΠΤ ειηρεγεᾶ Μαπ,᾽ 8ἃ5 1 ἀοη᾽ ᾿ 5εὲ “ Τηδ 
ΟΠρΡρΡβα 1,5ἀν.᾽} 

219...ἑ ΑΓΕ ΒΠΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

ΓῈΤ αι 5ἴ64] οὔν Κίββθβ, Ἀποάορο, ἀπὰ ἔπε Ἰονεῖὶν δπά 
Ῥγεοίοιιβ νοῦ οἵ Οὐ ρυῖβ. [1 15 βυνεεῖ ποῖ ἴο θὲ ἔοιιπα 
οαΐ, ἀπα ἴο ἀνοϊὰ {πε 4}1- πίγαρρίηνσ ἐγε5 οἵ συδγαϊδηβ: 
ξαγεϊν 6 ΔΙ ΟἿΥ5 Δ΄ 6 τη γ6 ΠοπϊΘα ἔπ ΟΡΘΠ ΟΠ 68. 

1 Τὴ6. δἰ] βίομβ ἃτὸ ἰο {π6 {{{|65 οὗ ἴῃτθθ ρίθοθβ οὗ Μο- 
ΠδΠΟΓ. δ'ῇ'α ποὺ Ῥοββεββ ὑαχὺ οὗ {Π6 ᾿αβῦ. 
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ΘΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

920.--ΑαΑΠΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 
ΤᾺ} Ν “ ΄ Ν Χ τ 
ἔ καὶ νῦν πολιή σε κατεύνασε, καὶ τὸ θαλυκρὸν 

“ γ ͵ 

κεῖνο κατημβλύνθη κέντρον ἐρωμανίης, 
Ε 5 , , ν᾿. ΓΑ 

ὠῴφελες, ὦ Κλεόβουλε, πόθους νεότητος ἐπιγνούς, 
»“ ς 7] 5 

νῦν καὶ ἐποικτείρειν ὁπλοτέρων ὀδύνας, 
μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς ξυνοῖς κοτέειν μέγα, μηδὲ κομάων 

τὴν ῥαδινὴν “κούρην πάμπαν ἀπαγλαΐσαι. 
ἀντὶ πατρὸς τῇ παιδὶ πάρος μεμέλησο ταλαίνῃ, 

“ , 

καὶ νῦν ἐξαπίνης ἀντίπαλος γέγονας. 

221..- ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Μέχρι τίνος φλογόεσσαν ὑποκλέπτοντες ὀπωπὴν 
φώριον ἀλλήλων βλέμμα τιτυσκόμεθα; 

λεκτέον ἀμφαδίην μελεδήματα" κῆἤν τις ἐρύξῃ 
μαλθακὰ λυσιπόνου πλέγματα συζυγίης, 

φάρμακον ἀμφοτέροις ξίφος ἐ ἔσσεται: ἥδιον ἡμῖν 
ξυνὸν ἀεὶ μεθέπειν ἢ βίον ἢ θάνατον. 

222..-.ΑΓΑΘΙΟΥ 

Εἰς ᾿Αριάδνην κιθαριστρίδα 

Εἴ ποτε μὲν κιθάρης ἐπαφήσατο πλῆκτρον ἑλοῦσα 
κούρη, Τερψεχόρης ἀντεμέλιζε μίτοις" 

εἴ ποτε δὲ τραγικῷ ῥοιζήματι ῥήξατο φωνήν, 
αὐτῆς Μελπομένης βόμβον ἀπεπλάσατο' 

εἰ δὲ καὶ ἀγλαίης κρίσις ἵστατο, μᾶλλον ἂν αὐτὴ 
Κύπρις ἐνικήθη, κἀνεδίκαξε Πάρις. 

σιγῇ ἐφ᾽ ἡμείων, ἵνα μὴ Διόνυσος ἀκούσας 
τῶν ᾿Αριαδνείων ζῆλον ἔχοι λεχέων. 
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ΒΟΟΚ ΥΡ. 220ο--222 

220.---ΑΟΑΤΉῊΪΑΘ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

Ϊεξ οΥὐϑΥ ιαὶγβ ποὸὺν πᾶνε [0116] γοιν ἀοβίγθϑ, 
ΟἸδοθα ας, ἀθα ὑπαὶ ο]ονίηρσ σοδα οἵ Ἰονε- τη 655 
ἰ5 Ὀ]απέοα, γοὰ βου], νη θ πη νοι τοῆθοῦ οἢ {πε 
Ραββίοπβ οἵ γοῦν γουΐῃ, Κα Ροἱἵν πον οα {Ππ6 ραϊη5 
οἵ γουησοῦ Ρδορίθ, ἃπαὰ ποῦ "6 50 νϑὺν νοῦ αὐ 
γν ΘΚ ΠΟ55 65. ΘΟΙΠΠΟη ἴο 41} τδηκίηα, το πη ὑπὸ 
ΘΙ πμάδὺ οἱ] οὔ 4}} {πὸ οἵουν οἵ ποὺ Παὶν. ὙΠῸ ΡΟΟΥ 
οἰ] ἔουυηουῖν Ἰοοϊκοα ἀροὸπ γοῖ ἃ5 ἃ αι που, (ἀπε 
Ῥαϊγο5), πα πον 4}} αὖ ὁποα γοὰ πᾶνε Ὀδοοιηθ ἃ ἴοε 
(απε!ρα]05). 

221..-ΡΑΌΠΠΌΒ ΒΠΙΕΝΤΙΑΈΠΟΒ 

Ηονν ἰοπρ 54}} να οοῃείπιθ ἴο Ἔχοπδηρσα 5ἴο] ἢ 
σἴδηοθβ, ἐμά θανουνηρ ἴο νοὶ] {πεῖν ἤγτο. -ν ε τηπϑὺ 
ΒΡ6αΚ οὖ ἀπη6 γτανθὰ! ΟὐΥ 5} γπο, πα 1 ἀηγοηα 
ἰπάουβ ἐπΠὰῦ ἔθπά θυ ππΐοη τν ΠΟ ἢ. νν}}} δ Πα ον ρμαΐῃ, 
ἐπη6 φυνοσαὰ 554} ΡὈὲ ἐπθ οὔτ ἴον θοΐῃ οὗ τ; ἴοῦ 
ϑυνθοῖευ ἔῸγ τι5, Εἰ νὰ σαπποῖ ᾿ἵνα ὄν ῦ Τορσειῦῃου, ἴο ΘῸ 

ἰοσεῖμου ἴο ἀφαιῃ. 

222.- ΟΑΤΗΙΑΒ 

7ο α λμανρ-ρίαγον αμπεὶ ἰγασὶς αοίγο85 οαἰϊο Ατϊαάπε 

ὙΥΉΗΕΝΈΨΕΗ 5Π6 5065 ΠΟΘ ΠὰγΡ ΨΥ Π ἢ ἐπα ρῥ] οἴσιιμη, 
ἴξ 5βθεεθπὴβ ἴο θ6 {πε δοῆο οὗ ευρβιοΠουε᾽ 5 οἰσίησς, ἀπ 
1Ὲ 5η6 ἔχπεβ Ποὺ νοΐος ἕο ἴῃς Πίσῃ ἐγασὶς βέγαίη, Ὁ 15 
πα στα οἵ Μεὶροιηθηα ὑπαὶ 5η6 τεργοάμποθβ. δετα 
ἔπετα ἃ ποὺν οοηΐοβὺ Ὸν θδδυΐν ἴοο, Ονρυὶβ. Βουϑ 6] 
ΕΟ 6 τηο 6 ΠΠἰκαὶν ἴο ἰοβο ὑΠ6 ῥυϊζσα ἐπ δη 56, πα Ῥαγὶβ 
νου] τονίβα ἢϊ5 Ἰαα σουηθηῖ. Βαΐ Πα5}}! Ἰεδ ας ΚΕῈρΡ 
ἴξ ἕο οὐ οὐ βοῖνϑβ, ᾿δϑῦ βάσοῆιβ Ὄνου αν ἀπά Ἰοην 
ἔονυ {Π6 δια θγτασοβ οἵ {πΠἰ5 Αὐϊαάπα ἴοο. 
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ΘΟΆΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

225. .-ΜΑ ΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Φωσφόρε, μὴ τὸν Ἔρωτα βιάξεο, μηδὲ διδάσκου, 
"Αρεῖ γειτονέων, νηλεὲς ἦτορ ἔχειν" 

ὡς δὲ πάρος, Κλυμένης ὁ ὁρόων Φαέθοντα μελάθρῳ, 
οὐ δρόμον ὠκυπόδην εἶχες ἐπ᾽ ἀντολίης, 

οὕτω μοι περὶ νύκτα, μόγις ποθέοντι φανεῖσαν, 
ἔρχεο δηθύνων, ὡς παρὰ Κιμμερίοις. 

224.- ΤΌΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 
“ βο ’ὔ »ὰ . .] 5... “ Λῆξον, Ἔρως, κραδίης τε καὶ ἥπατος" εἰ δ᾽ ἐπιθυμεῖς 
βάλλειν, ἄλλο τί μου τῶν μελέων μετάβα. 

22ῦ.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

“Ἑλκος ἔχω τὸν ἔρωτα" ῥέει δέ μοι ἕλκεος ἔχώρ, 
δάκρυον, ὠτειλῆς οὔποτε τερσομένης. 

εἰμὴ γὰρ ἐκ κακότητος ἀμήχανος, οὐδὲ Μαχάων 
ἤπιά μοι πάσσει φάρμακα δευομένῳ. 

Τήλεφός εἰμι, κόρη, σὺ δὲ γίνεο πιστὸς ᾿Αχιλλεύς" 
κάλλεϊ σῷ παῦσον τὸν πόθον, ὡς ἔβαλες. 

296.--ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΊΙΑΡΙΟΥ͂ 

᾿Οφθαλμοί, τέο “μέχρις ἀφύσσετε νέκταρ Ἐρώτων, 
κάλλεος ἀκρήτου ζωροπόται θρασέες; 

τῆλε διαθρέξωμεν ὃ ὅπη σθένος: ἐν δὲ γαλήνῃ 
νηφάλια σπείσω Κύπριδι Μειλεχίῃ. 

εἰ δ᾽ ἄρα που καὶ κεῖθι κατάσχετος ἔσσομαι οἴστρῳ, ὅ 
γίνεσθε κρυεροῖς δάκρυσι μυδαλέοι, 

ἔνδικον ὀτλήσοντες ἀεὶ πόνον: ἐξ ὑμέων γάρ, 
φεῦ, πυρὸς ἐς τόσσην ἤλθομεν ἐργασίην. 
7. Α. Ῥοίύ, Θτεεῖ; Πουο δοπηδ απὰ ἔρίγνγαηιβ, . Ῥ. 120. 
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ΒΟΟΚ ΝΡ. 223-226 

993. ΜΑΟΕΌΟΝΙΌ5 ΤΗΕ ΟΟΝΘΌΟΙ, 

Ο 5τὰπ οἵ {πὸ τπουηΐπο, ΡΓῸ 55. ποὺ Παγ ὁ Ιμονο, 
ΠΟΥ θεδοδιδο ποι ππονοϑὺ πθὰν ἴὸ Νίαγο ᾿δασ [ΠῸΠ 
᾿ΐμὰ ἕο θὲ μἱΕ11655. Βιιῖ ἃ5. ὁποθ θη ὑποῖ βαννοϑὺ 
6 ὅπ ἴῃ ΟἸνμθ θ᾽ 5 οπαι ον, ὑπο ννθηξεϑῦ ΠΟΥ 
5] ον ἄονι ἴο ὑπδῸ ννεϑῦ, 50. ἢ. ὑΠ|8 πίρηῦ {πᾶὶ 1 
Ἰοηρδα ἴον, βοᾶγοθ πορίηρ, ἴανγν ἴῃ ὑΠν σομϊηρ, ἃ5. ἴἢ 
ἐπ 6 ΟἸτητηθυίδη ἰδ πα. 

224.-..- ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

ΟΕΛΒΕ Ιονα ἴο αἷπὴ αὖ τὴῦ ᾿δαγὲ ἃ ηα νου, απα [ἢ 
ποι τηιϊιϑὺ 5μοοῦ, ᾿εὖ 1 "»ὲ αὖ 50ηγ6 οὔ οὺ ρᾶχὶ οἵ πηδ6. 

9295.-..-Βὃν ΤΗΕΒΕ 5ΑΜΕ 

Μνυη ἴοναε 15 ἃ γππηϊησ 5016 ἐΠπαῦ δνοὺ ἀἰβοπαγρος 
ἔδαγϑ ἴου ὑπΠ6 νψουπα σἰαπομθὶῃ ποῦ; [ἀπ ἴῃ δν]] οα86 
ἃ πα ἢπα πῸ οὔγ8, ΠΟΥ Πᾶνα 1 ἃην ΜίδοΠδοη ἴο ἈΡΡΙν {πὸ 
θα πε]6 βαῖνε ἐπαὺ 1 πθοᾶ. 1 πῃ ΤῈ] Έρἤιι5, τὴν οἢ]]4 ; 
θὲ ποὺ ἔα] ΑΟΠ1]165. ἀπ βἴδιιημο ἢ τ ἐῃν 
θοδπΐν {πΠῸ6 ἀδβῖγα μουν ἢ ἢν θαασν σπηοῖα πο. 

220... ῬΑ ΓΒ ΒΙΠΓΕΝΤΙΑΒΙΌΒ 

Ηον ἰοηρ, Ὁ) Ἔνεβ, ααυδίπηρ θΟ] αν θοδυῖγ᾽ 5 ἀη- 
ει ρούεα υνΐηθ, 1} γα ἀγαῖη ὑῃ6 παοῖαυ οὗ {πὸ 
Τονεβ  [,εἴ α5 ἢἤεε ἔᾺΓ ἀννᾶγ, [ἌΓ ἂ5Β ψε πᾶνε ἐπα 
βγη ρῸ, ἀπ ἴῃ {Π6 σα] ἴο ἃ τὴ] ον Ουρυῖβ 1 ψν1}} 
ΡΟ ἃ 5006 οἴου, Βυΐ 1 Παρ]ν ὄνεὴ ἔποτα ἐπε 
ΤΌΓΥ ῬΟββθβ865 τη6, 1 νν}}} θὰ γε θὲ νγεῦ νὰ ἴον 
ἔδδαῦϑ, ἃπα δυῆου [Ὁ ὄνοῦ {ΠπΠ6 Ραΐη να ἄθβουνε; ἴῸυ 
ἴδ ννὰβ γοι αἰὰβ ' ψν ὴ0 σαθῦ τη6 ἴηἴο 8116} ἃ ἤξδιν 
ἔαγ πᾶσα. 

1 566 ποΐο ἴο Νο. 29]. 
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σΒΕ ΕΚ ἈΝΤΗΟΙΟΟΥ 

991.-- ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ ὙΠΑΤΟῪ 
ς “ ’ 5 7 2 ῇΓ » -“ 

Ημερίδας τρυγόωσιν ἐτήσιον, οὐδέ τις αὐτῶν 
τοὺς ἕλικας, κόπτων βότρυν, ἀποστρέφεται. 

ἀλλά σε τὴν ῥοδόπηχυν, ἐμῆς ἀνάθημα μερίμνης, 
ὑγρὸν ἐνιπλέξας ἃ ἅμματι δεσμόν, ἐ ἔχω, 

καὶ τρυγόω τὸν ἔρωτα: καὶ οὐ θέρος, οὐκ ἔαρ ἄλλο 
οἶδα μένειν, ὅτι μοι πᾶσα γέμεις χαρίτων. 

- Ν ς Υ .“ , Ε] , 57 ὧδε καὶ ἡβήσειας ὅλον χρόνον" εἰ δέ τις ἔλθῃ 
λοξὸς ἕλιξ ῥυτίδων, τλήσομαι ὡς φιλέων. 

228..-.-ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Εἰπὲ τίνι πλέξεις ἐ ἔτι βόστρυχον, ἢ τίνι χεῖρας 
φαιδρυνέεις, ὁ ὀνύχων ἀμφιτεμὼν ἀκίδα; 

ἐς τί δὲ κοσμήσεις ἁλιανθέϊ φάρεα κόχλῳ, 
μηκέτι τῆς καλῆς ἐγγὺς ἐὼν Ροδόπης; 

ὄμμασιν οἷς Ῥοδόπην οὐ δέρκομαι, οὐδὲ φαεινῆς 
φέγγος ἰδεῖν ἐθέλω χρύσεον ᾿Ηριπόλης. 

299- ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ 

Τὴν Νιόβην κλαίουσαν ἰδών ποτε βουκόλος ἀνὴρ 
᾿θάμβεεν, εἰ λείβειν δάκρυον οἶδε λίθος: 

αὐτὰρ ἐμὲ στενάχοντα τόσης κατὰ νυκτὸς ὁμίχλην 
ἔμπνοος Εὐΐππης οὐκ ἐλέαιρε λίθος. 

αἴτιος ἀμφοτέροισιν ἔρως, ὀχετηγὸς ἀνίης 
τῇ Νιόβῃ τεκέων, αὐτὰρ ἐμοὶ παθέων. 

230.-.-ΠΑΥ̓ΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Χρυσῆς εἰρύσσασα μίαν τρίχα Δωρὶς ἐθείρης, 
οἷα δορικτήτους δῆσεν ἐμεῦ παλάμας" 
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ΒΟΟΚ ΓΥ. 227-230 

221... ΜΑΓΟΕΒΌΟΝΙΌ ΤῊΗΕ ΟΟΝΘΌΟῚ, 

ἘΝΈΠΥ γΘᾺΓ ἰ5. πε νἱπΐαρσθ, ἃπα ποηθ ἴῃ σας ουϊηρ 
{πΠ6 σγῶρεβ ἰοοῖκβ νὴ τοϊαοΐαποθ. οα {π6 οὐ] την 
ἴοπαγ]5. Βα {πδὸ, ἴπΠῸ γοϑυ-υιηθα, {ΠῸ οσόννη οὗ 
τὴν ἀενοζίοι, 1 ΠοΙΪά Ὁπομαϊπθα ἴῃ πε σοπῖϊα Κποῖ 
οὗ ΤῊΥ ΔΥΠῚ5, Πα σαΐπου ἰἢ6 νἱπίαρο οἵ ἰΙονθε. Νὸ 
ΟἾΠΘΙ ΒΤ ΠΊ6Ι, ΠῸ Βρυησ ἀο 1 Πορα ἴο 5866, ἔου ἔποιι 
αὐτῷ δηξίγεῖν 8}} οὗ ἀε]σηῦ. 80. τὰν ἢν ΡἈΥΠ)6 
Θηάἄστα ἔῸγ δνϑυ, ἀπα 1 βοιὴηβ οτοοκεά τθπα}} οὗ ἃ 
ὙΠ Κ]6 σουη65, 1 νν1}} βαίεν τ, ἴοσ ὑπαὺ 1 ἰονε {ΠΗ 66. 

228... .-ΡΑΌ ΠΌΒ ΒΠ.ΕΝΤΙΑΒΙΌΒ 

ΤΈΓΠΙ, τη6 ἴῸγ ὙΠ οβῈ 5 κα 5ῃῈ1Ὁ ποὺ 511} {ἶσα ἴῃ ν 
Παῖγ, πη τὰκ ἐῃν ἢδπαᾶ5 θυ, ραγίησ ἢν ΠηροΥ 
ΠΑ 1}95 Ὁ νην 5Πδ]Ὁ ὑποι δάουη ὑπ ν γαϊπηθηῦ νυ} {Π6 
ΡαγρΙε θίοοιῃ οἵ ἔπε 56, πονν ὑπαΐῦ πὸ ἰοηροῦ ἔποα ἀχὸ 
πϑᾶν ἰονεὶν Ἐποάορε "ἢ 1 αγαβ ὑπαῦ Ἰοοκ ποῖ ὁπ 
ἘΠοάορε [1 ἀο ποὺ Ἔνθ οαγα ἴο νναΐοῃ Ὀυρηῦ Αὐτογὰ 
ἄδνγῃ ἴῃ ΡῸΪ]α. 

229...-ὄ ΜΑΟΒΌΟΝΙΠ5 ΤῊΗΕ ΟΟΝΘΌΟῚΙ, 

ΑΔ ΒΕΒΌΒΜΑΝ, Ἰοοκίηρ' οα ΝΊΟΡ6 ννϑερίηρ, νοπάθυθα 
ἢον ἃ ΤΌΟΚ σου] ςῃεα ἔδασβ. Βεὺ Επίρρε 5 Πϑαγί, 
ἀπε Ἰἰνίησ βἴοπθ, ἴακεβ Π0 ροἱζν οἡ τὴ6 ἰδιηθηΐηρ 
Ἐπγοι ἢ 6 τοῖν ἀλυκηθβε οὗ 80 Ἰοπσ ἃ πῖρῃξ. [}ἢ 
θοΐἢ οαβϑεβ ἴῃς ἔδυϊῃ ᾿ς Γονε᾽ 8, πὸ Ὀγουρσἢῃῦ μαΐη 
ἴο Νίορε [Ὁ πεῖ οἢ] ἄγοι ἀπαὰ το πη6 π6 ραΐη οὗ 
ῬΑ β5Ί ῃ. 

230.--ῬΑ 5 ΒΠ.ΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

ΤΠ οπι5 Ρυ]]6α ὁπ ὑπγθδα ἔγομ δ Υ σοϊάθη Παὶν πα 
θοιυπα μὴν πὰπα 5. νυ ἱτἢ 1ζ, ἃ5 1 1 πνεγα ΠΕ ῬΥΒΟΠΘΥ. 
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ΘΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

: ἄξτα  ὕν δ9Ἃ Χ Ν Ν 3 ΄ Χ ΄ αὐτὰρ ἐγὼ τὸ πρὶν μὲν ἐκάγχασα, δεσμὰ τινάξαι 
Δωρίδος ἱμερτῆς εὐμαρὲς οἰόμενος" 

ς Ν [οὶ ΄ Ε] ΜΨ »Μ »Μ ὡς δὲ διαρρῆξαι σθένος οὐκ ἔχον, ἔστενον ἤδη, 8 
οἷά τε “αλκείῃ σφιγκτὸς ἀλυκτοπέδῃ. 

καὶ νῦν ὁ τρισάποτμος ἀπὸ τριχὸς ἠέρτημαι, 
δεσπότις ἔνθ᾽ ἐρύσῃ, πυκνὰ μεθελκόμενος. 

2381.-.-.-ΜΑ ΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ. 

Τὸ στόμα ταῖς Χαρίτεσσι, προσώπατα δ᾽ ἄνθεσι 
θάλλει, 

ὄμματα τῇ Παφίῃ, τὼ χέρε τῇ κιθάρῃ. 
συλεύεις βλεφάρων φάος ὄμμασιν, οὗας ἀοιδῇ" 

πάντοθεν ἀγρεύεις τλήμονας ἠϊθέους. 

932...-ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 
ς , ῇ - "4 Ἱππομένην φιλέουσα, νόον προσέρεισα Λεάνδρῳ" 

, ἐν δὲ Λεανδρείοις χείλεσι πηγνυμένη, 
μ»“«-“ 7, , 

εἰκόνα τὴν Ξάνθοιο φέρω φρεσί: πλεξαμένη δὲ 
Ξάνθον, ἐς Γἵππομένην νόστιμον ἦτορ ἄγω. 
7 ν᾿ . , }] ’ »Ψ » Γ 

πάντα τὸν ἐν παλάμῃσιν ἀναίνομαι" ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ὅ 
“ 

αἰὲν ἀμοιβαίοις πήχεσι δεχνυμένη, 
΄ - 

ἀφνειὴν Κυθέρειαν ὑ ὑπέρχομαι. εἰ δέ τις ἡμῖν 
᾿] μέμφεται, ἐν πενίῃ μιμνέτω οἰογάμῳ. 

299... .-ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥἹΠΑΤΟΥ 

“Αὔριον ἀθρήσω σε." τὸ δ᾽ οὔ ποτε γίνεται ἡμῖν, 
ἠθάδος ἀμβολίης αἰὲν ἀεξομένης. 

ταῦτά μοι ἱμείροντι χαρίξεαι: ἄλλα δ᾽ ἐς ἄλλους 
δῶρα φέρεις, ἐμέθεν. πίστιν ἀπειπαμένη. 

“ὄψομαι ἑσπερίη σε." τί δ᾽ ἕσπερός ἐστι γυναικῶν; ὅ 
γῆρας ἀμετρήτῳ πληθόμενον ῥυτίδι. 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. 23ο--233 

Αἱ ἢἤνβι 1 Ἰαυρ]θα, {πη κίησ ἢ δαρὸν ἴο 5ῃακα οἱ 
ΟΠανυμΐηρ [λου δ᾽ [οἰζουβ. θα ἤπάϊησ 1 πᾶ ποῖ 
βἔγθησί ἴο θγθακ ἐἤθιη, 1 ρυθβθητ !ν όσα ἴο πολ, 
τ ὁπ 6 6] τἰρὶις Ὀγ σΑ]]Πη ἸΌΠμ5. πα πον τποϑὺ 
1}1-ατεαὰ οἵ πηεθῃ, 1 τη ᾿πππΠρ ΟΝ. ἃ Παῖν ἃπα πιιϑὲ ἜΥΘΥ 
[ὉΠ] ΠΟΤῈ ΤΥ ΤΠ Ϊβ 655 ΟΠΟΟβ65 ἴο ἀτὰρ Τη6. 

291.- ΜΑΟΒΌΟΝΙΌΘ ΤῊΗΞΕ ΟΟΝΘΌΟΙΪ, 

ΤῊΥ τοι Ὀ] Οββοπηβ. νῚ ἢ στᾶσα ἀπα ἔπν ΟΠ ΘῈ 5 
Ὀ]οοσὰ ν᾿ ἢ ἤοννοῦβ, {πΠν ὄν 5 ἅτ τσ δ ΜΠ μονα, 
ἁπα ἐν Ππαμῆς ἀρίον ΜΠ τηλϑῖο. ὍΠοῖ ἐακοϑὲ 
οαρεϊνα Ἔν Ὲ 5. ὙΠ ον 5 πα δὰγ5 Ί ἢ βοησ ; νν ἘΠ ἀν 
ΘΥΕσῪ Ραχὲ ἔποῖι ἐσαρροϑῦ ἀπ ΡΥ γοιϊηρ᾽ ΤΠ 6. 

292. .ἑ ῬΑ ΠΠΌ5 ΒΠΙΕΝΤΙΑΕΙΠΠΘ 

Κιββινα ΕΗἸρβοπίθπεβ, τὴν ἤεϑαῦΐ νὰβ ἤχθη οἡ 
δα πάου ; οηρσίηνσ ἴο Γϑα πάθουν 5 ̓ ρ5, 1 θ6 αν {πε πη σα 
οἵ Χαμέμιβ ἴῃ τὴν ΤηϊπΠα ; ἃπα εἰ θγδοίησ ΧΑ Πι5 
την δασὺ σοθβ θὰ οκΚ ἴο Ηἰρρομῆεποβ. ΤΠὰ5 ὄνοσ 1 
γοΐαβα ἢΐπὴ 1 Πᾶνα π᾿ ΠΥ ΟΤα5Ρ, Πα τϑοοϊνὶ ηρ 9Π6 
ἉΓΓΟΥ ἀπο! ἴῃ ἸΠΥ̓ ΘΥΟῚ 5ὨϊΪ Πρ ὐτὴ5, 1 οοατχὲ 
γϑΆ] ἢ οὗ Τονε. [εὐ ῃοβο Ὀ] πη 65. τη6 ΤΟΙ απ ἴῃ 
5 ηρ]6 ρονογῖν. 

295...-ΜΑΘΟΕΒΌΟΝΙΌΒ ΤῊΗΕ ΟΟΝΘΌΟῚ, 

““ΤοΟ-Μμοῆποῦνν 1 1} 966 περ. Ὑεὺ ἐο-ΠΟΥΤΟΥν 
ΠΟΨΕΘΥ ΘΟΠΊ65, θυ Θνοῦ, ἃ5. ὑῃν νὰν ἴ5, ἀδἔεσιηθπὲ 
ἷἰ5 πδαρϑαὰ ὕροὸπ ἀθἔεσπθπί. ΤΠαΐ ἰ5 411 ἔοι σταπίθβὶ 
ἴο τὴδ Ψη0 ἰἴονε ἴθ; ἔου. οἴποὺβ ἔποὰ ΠΠαϑὶ ΤΠ ΠΥ 
σἰβῖβ, ῸΥ τὴ ὰΐ ρμουῆαν. “1 ψη] 5ε6 ἔπεα ἴῃ ἐπς 
ενδηΐησ. ἡ Βιυῖ ψῇηδὶ ἰ5 ἐπ6 δνεηΐησ οὔ ΟΠ ἢ 
ΟἸα ἃρα Ὁ}}] οἵ σοιιηὶ]655 νυ υ ΠΚ]65. 
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ΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟῪ 

6531. ἸΤΑΥΛΟΎΥ ΣΙΛΕΝΤΤΑΤΥ 

Ὁ πρὶν ἀμαλθάκτοισιν ὑ ὑπὸ φρεσὶν ἡδὺν ἐ ἐν ἥβη 
οἰστροφόρου Παφίης θεσμὸν ἀἁ ἀπειπάμενος, 

γυιοβόροις βελέεσσιν ἀνέμβατος ὁ πρὶν ᾿Ερώτων, 
αὐχένα σοὶ κλίνω, Κύπρι, μεσαιπόλιος. 

δέξο με καγχαλόωσα, σοφὴν ὃ ὅτι Παλλάδα νικᾷς 
νῦν πλέον ἢ τὸ πάρος μήλῳ ἔφ᾽ ᾿Εσπερίδων. 

ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Ἦλθες ἐμοὶ ποθέοντι παρ᾽ ἐλπίδα: τὴν δ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
ἐξεσάλαξας ὅλην θάμβεϊ φαντασίην, 

καὶ τρομέω, κραδίη τε βυθῷ πελεμίζεται οἴστρῳ, 
ψυχῆς πνιγομένης κύματι κυπριδίῳ. 

ἀλλ᾽ ἐμὲ τὸν ναυηγὸν ἐ ἐπ᾽ ἠπείροιο φανέντα 
σῶε, τεῶν λιμένων ἔνδοθι δεξαμένη. 

936.- ΠΑΥΛΟΥῪ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟῪ 
Ναὶ ταχα Τανταλέης ᾿Αχερόντια πήματα ποινῆς 

ἡμετέρων ἀχέων ἐστὶν ἐλαφρότερα. 
“οὐ γὰρ ἰδὼν σέο κάλλος, ἀπείργετο χείλεα μίξαι 

χείλεϊ σῷ, ῥοδέων ἁβροτέρῳ καλύκων, 
Τάνταλος ἀκριτόδακρυς, ὑπερτέλλοντα δὲ πέτρον 

δείδιεν' ἀλλὰ θανεῖν δεύτερον οὐ δύναται. 
αὐτὰρ ἐγὼ ζωὸς μὲν ἐὼν ̓ κατατήκομαι οἴστρῳ, 

ἐκ δ᾽ ὀλιγοδρανίης καὶ μόρον ἐγγὺς ἔχω. 

937.-.-ΑΓΑΘΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣ- 
ΤΙΚΟΥ͂ 

Πᾶσαν ἐγὼ τὴν νύκτα κινύρομαι: εὖτε δ᾽ ἐπέλθῃ 
ὄρθρος ἐλινῦσαι μικρὰ χαριζόμενος, 
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᾿ΒΟΟΚ Υ. 234-37 

294... .ἑ ῬΑΌΓΌΒ ΒΙΠΕΝΤΙΑΚΕΙΌΒ 

Γννηο ἔουτηθυν π᾿ τὴν νοῦ υντῦἢ δι ογη Ποανΐ 

τοίαβο ἴο νἱο]ὰ ἴο {πὸ ϑυνεθῖ μὴ ρῖτο οἵ ΟὙριῖβ, 
νἸ Ὁ] ον οἵ ὑπὸ σοδα, Γ ΠῸ ννὰβ Ργοοῦ ἀραϊηϑὺ {Π6 οοη- 
ΒΌΠΪηο᾽ ΔΥΌ 5. οἵ {η6 Τονθϑ, πον στόν ΠΑ] στον, 
θεπα ἀπ ποὸκ ἴο ἴπδθ6, Ὁ Ραρῃίΐίδη φιθθη. ἤδοεῖνο 
τη6 ἃ ηα ᾿ἰατισ}ν οἸαΐθ ἐπαΐ ποι οοπαυογοβὲ νυ δα ΡΆ]]ὰ5 

πον Ἔν ΠΟΤῈ ἔΠὰπ ν Π 6 ἢ γ6 οοπίοηαεδάᾷ ἔον {πὸ ἈΡΡΙΘ 

οἵ τῆς Ηδβρου 68. 

255... ΜΑΟΒΌΟΝΙΌΘ ΤΗΒ ΟΟΝΘΌΟῚΙ, 

ΑΘΑΙΝΕΥ ἢν ΠΟρῈ ποι τ οοῖηθ ἴο πὸ, ΨΜἘΠῸ 
Ἰοπσεα ἴον {πθθ, ἀπὰ Ὀν {πα 50. Κ οὗ ψοόοπάου αϊάςι 
διρῖν τὴν 80ι] οἵ 41} 15. ναΐῃ ᾿πιασϊηΐϊης. [ἐγθι}]6, 
ἃ Πα τὰν Πποαγχὲ ἴπ 115 ἀἘρΡῸΠ5 ααΐν Ε 5. ὉΠ ῬΑ ΒΒΙΟΙ ; ΤΥ 
508] 15 ἀγουνποα Ὀν {πὸ ννὰνε οἵ ἴονθ. βθυΐ β5ᾶνα 1η6, 
πῈ βῃρυνυθοκεα ΠΔΥΪΠΘΥ, ΠΟῪ ΠΟᾺΡ σο6 ἴο ᾿ᾶηά, 
τεοοϊνίπησ τὴϑ ἰπἴο ὑπ ν ΠΑΡ ΟΌΓ. 

250...-ΡΑΌΓΌΒ ΒΠΕΝΤΙΑΕΠῸΒ 

ΕΑ, τᾶν θα ἴὐ ἴα Πση ον {Πὰπ τηΐπθ, ὑΠ6 Ραΐπ ἐμαὶ 
Ταηΐα!β βυευβ ἴῃ Π6]}]1. Νόνου αΪὰ 6 5866 τῆν 
θεαῖν ἀπ πονοὺ νγὰβ ἀδηϊθα {πὸ τοῦς οὗ την 1105, 
ΠΟΤῈ απ ου ἔΠδη ἃπ Οροπίηρ᾽ Γ056---Γληζα} 15 Ἔν ΟῚ ἴῃ 
ἴραῖ5β. Ης ἀτεδας ἔῃη6 τΌῸῸΚ ονεῦ ἢ θα μὰ ἢ6 
οδηποῖ αϊ6 ἃ Ξεοοηά {ηθ. βΒυΐ 1, ποῦ γεὶ ἀθδά, 8Π| 
γνγαβίθα ἀνγὰν Ὀγ Ραββϑίοπ, δπηὰ ἃπ δη  ]εἀ ἄνθη 
αηἴο ἀφαίῃ. 

291.--ΑὉὀὙΟἈΑΤΉΪΙΑΒ ΜΥΒΙΝΑΒΌΒ 
ΞΟΗΟΙΓΑΘΤΙΟΌΒ 

Αἰ. ἴπΠῸ πῖρ!η ἸΙοηρ 1 σομηρ]αΐη, απ θη ἄδννη 
ΘΟΠ.65 ἴο σίνα τηὴ6 ἃ {{}]6 γοβϑῦ, {ΠηΠ6 βυνα ον 8 Ἐν ῚΓΓΟΥ 
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ΘσΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ἀμφιπεριτρύζουσι χελιδόνες, ἐς δέ με δάκρυ 
βάλλουσιν, γλυκερὸν κῶμα παρωσάμεναι. 

ὄμματα δ᾽ οὐ λάοντα φυλάσσεται: ἡ δὲ 'Ῥοδάνθης 
αὖθις ἐμοῖς στέρνοις φροντὶς ἀναστρέφεται. 

ὦ φθονεραὶ παύσασθε λαλητρίδες: οὐ γὰρ ἔγωγε 
τὴν Φιλομηλείην γλῶσσαν ἀπεθρισάμην' 

ἀλλ᾽ Ἴτυλον κλαίοιτε κατ᾽ οὔρεα, καὶ γοάοιτε 
εἰς ἔποπος κραναὴν αὖλιν ἐφεζόμεναι, 

βαιὸν Ἷ ἵνα κνώσσοιμεν" ἴσως δέ τις ἥξει ὄνειρος, 
ὅς με 'ἹΡοδανθείοις πήχεσιν ἀμφιβάλοι. 
Α. 7. Βευίον, Αηιαγαη, απα 4. 5ρ]ιοαεῖ, τ». 9; 4. Δ. ΡῬοίύύ, 

(ὐγεεῖ; Πουε ϑδοπαδ απὶὶ ρίσεγαμιξ, τι. Ὁ. 107. 

98---ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 
Ν 7 » ΄-“ ΖΦ ,ὔ » Ν 7 κ' 

Τὸ ἕδος ἐκ κολεοῖο τί σύρεται; οὐ μὰ σέ, κοῦὕρη, 
΄ Ψ ΄ 

οὐχ ἵνα τι πρήξω Κύπριδος ἀλλότριον, 
Ι] . ἈΠ ΤᾺ Ν Ὑ πο ῸἋὩΞἈ ,. “κ 

αλλ ίνα σοι τὸν Ἄρηα, καὶ ἀζαλέον περ ἐόντα, 
΄ “-“ “ , ΄ 

δείξω τῇ μαλακῇ Κύπριδι πειθόμενον. 
, 

οὗτος ἐμοὶ ποθέοντι συνέμπορος, οὐδὲ κατόπτρου 
΄ 2 “ 

δεύομαι, ἐν δ᾽ αὐτῷ δέρκομαι αὑτὸν ἐγώ, 
}] Ἁ τὸ ΄ ) »Μ ᾿ Ἁ δ᾽ ΕΝ »] 2 ΜΝ ΄“- {0 

κάλαος ᾿ ὡς ἐν ἔρωτι. σὺ ὃ ἣν ἀπ ἐμεῖο λάθηαι, 
ά 

τὸ ξίφος ἡμετέρην δύσεται ἐς λαγόνα. 

239. - ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥΎ. 

᾿Εσβέσθη φλογεροῖο πυρὸς μένος: οὐκέτι κάμνω, 
᾽ Ν 7 ῃ 7, 
ἀλλὰ καταθνήσκω ψυχόμενος, Παφίη' 

ἤδη γὰρ μετὰ σάρκα δι᾽ ὀστέα καὶ φρένας ἕρπει 
παμφάγον ἀσθμαίνων οὗτος ὁ πικρὸς Ἔρως. 

καὶ φλὸξ ἐν τελεταῖς ὅτε θύματα πάντα λαφύξῃ, 
φορβῆς ἡπανίῃ ψύχεται αὐτομάτως. 

1 Ἵ ψύεϊύθ τ] βοπθ Ποϑι αἰ 10 κἀλαὺὸς : καὶ καλὸς ΜΆ. 
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ΒΟΟΚ  ΨΡ. 237-239 

ΔΥΟῸΠΑ ἀπ τηονα τη6 ἀρσαΐη ἴο ἔθατβ ομαβςίησ ουνθοῖ 
ΒΙΌΤΟΥ ἀναγ. 1 ΚΟΟΡ ΤΥ δὐ65 βἰρ]ε] 655, θαὉ ἀσαΐη 
{π6 ἱπουρηὶ οἵ ἘΠοάαπεῃε Παιιῖς τὰν Πδασὲ. Ηπ5 ἢ. 
γ6 βρ᾽ τοί] θα] ους ἢ Ιδ ννὰς ποῦ 1 ψ»ΠῸ 5Πογὸ {πὸ 

ἴοησαθ οἵ ῬΒΙομοΪα. Ὁ ψεὸρ ἔουῦ [ἔν]ὰς οα. ἐπα 
1115, ἀπα Ἰαπηδπέ 5ἰξεϊπη σ᾽ ν ἐπ Ποοροε᾽ 5 πϑϑὲ ἀπ ἐπα 
οΥασϑ ; ἐῃαΐ 1 τηὰν 5166} [Ὁ ἃ {116 βϑάβοῃ, πα ρϑὺ- 

σἤδπΠσα ΞΟΠῚ6 ἀγδαμη Πᾶν ΘΟΠῚ6 ἃπηα οαϑὶ ΗΟ απ ἢ ̓ 5 
ἀντ 5 ἃ οιδ Π16. 

298:- -ΜΑΓ(ΟΒΌΟΝΙΓΒ ΤῊΗΕ ΟΟΝΘΌΙ, 

δ Ὴν ὅἦο 1 ἄγαν τὴν βου ἔγομΣ ἐπα βοαθθατγα ὃ 1 

ἷ5 ποῦ, ἀθδγ, 1 βυγθαν [Ὁ Ὀν ἐπ ν 561, το ὁ ἁπιρῇῃξ ξογεῖσ ἢ 
ἴο Τονεβ βούνίοθ, θὰ ἴο 5ῃονν {πδε ἐμαὺ Ατεβ} 

ἐποῦρσ ἢς θε οἵ βἔιθθοτη ἴδε] γ᾽ 6] 5 ἕο βοῦῦ Ογρεῖϑ. 
ΤῊϊ5 15. ἐπα σουηραηΐοη οὗ τηῦ ἴον, δπᾶ 1 πεεᾶ πὸ 
ΤΪΓΤΟΓ, δ ἸΟΟΚ αὖ τηνβε]ῇ ἴῃ ἴδ, ἐπουρῃ, ΡῬεΐηρ ἴῃ 

ἴονθ, 1 δ᾽ὴ ὈΠ πα. Βιιΐ 1 ποι ἔογρεϊξεβι τηθ, {πε 
ΒΟΥ 5}}8}] ρίθσοα τὴν ἤδηκ. 

299... ῬΑ ΠῸΒ ΒΠΕΝΤΙΑΕΙΌΘ 

ΤῊΕ τἀρίησ ἤδλτηθ ἰ5 Ἔχεϊποῦ ; 1 βαθου πὸ Ἰοηρσοῦ, Ο 

Ογρτγτῖβ ; θαξ 1 πὶ ἀνίηρσ οἵ οοἱϊά. ΕῸΣ αἴξζεν. μανίησ 
ἀενουγεα τὴν ἤδβ), {Πὶς θΙεδεΥ Ιονε, ρΡαπίϊηρ Πατα ἴῃ 

ἢΐ5 σγεεά, οὐδ ρ5 [σοι ἢ τὴν θΟΠ 65 ἃ Πα νἱϊα]5. 80 ἐπε 
αἰΐταν ἥτε, ν ἤδη 1 παῖ Ἰαρρϑα ἀρ 411 {Π6 βδουϊῆςο, σοὺς 
ον οὗ 15 ον ἀοοοτγα ἴον ἰδοκ οὔ ἔπε] ἴο ἔδεα 1ξ. 

1 2,6. {Π6 5νοτγά. 

249 



ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΘΙΟΟΥ 

940.-.-ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Τῷ χρυσῷ τὸν ἔρωτα μετέρχομαι" οὐ γὰρ ἀρότρῳ 
ἔργα μελισσάων γίνεται ἢ σκαπάνῃ, 

ἀλλ᾽ ἔαρι δροσερῷ: μέλιτός γε μὲν ᾿Αφρογενείης 
ὁ χρυσὸς τελέθει ποικίλος ἐργατίνης. 

241.--ΠΑΎΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 
᾽᾽ 5 , ’ὔ Ρ] Ἁ 

Σώξζεό᾽ σοι μέλλων. ἐνέπειν, παλίνορσον ἰωὴν 
ἂψ ἀνασειράζω, καὶ πάλιν ἄγχι μένω" 

σὴν. γὰρ ἐγὼ δασπλῆτα διάστασιν οἷά τε πικρὴν 
νύκτα καταπτήσσω τὴν ᾿Αχεροντιάδα" 

» . ,. Ἀ Ἀ 

ἤματι γὰρ σέο φέγγος ὁμοίϊον: ἀλλὰ τὸ μέν που 
» λ , ," Ἁ , ᾿ 

ἄφθογγον: σὺ δέ μοι καὶ τὸ λάλημα φέρεις, 
“ Ἁ 7 , . ἄπ. - 

κεῖνο τὸ Σειρήνων γλυκερώτερον, ᾧ ἔπι πᾶσαι 
΄- ΄- “ 5 

εἰσὶν ἐμῆς ψυχῆς ἐλπίδες ἐκκρεμέες. 

τς ἵν᾿ 

243.- ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΣΧΟΔΑΣΤΊΙΚΟΥ͂ 

Ὥς εἶδον Μελίτην, ὦχρός μ᾽ ἕλε: καὶ γὰρ ἀκοίτης 
κείνη ἐφωμάρτει" τοῖα δ᾽ ἔλεξα τρέμων' 

“Τοῦ σοῦ ἀνακροῦσαι. δύναμαι πυλεῶνος ὀχῆας, 
δικλίδος ὑμετέρης τὴν βάλανον χαλάσας, 

καὶ δισσῶν προθύρων πλαδαρὴν κρηπῖδα περῆσαι, 
ἄκρον ἐπιβλῆτος μεσσόθι πηξάμενος" 

ἡ δὲ λέγε: γελάσασα, καὶ ἀνέρα λοξὸν ἰδοῦσα" 
“Τῶν προθύρων ἀπέχου, μή σε κύων ὀλέση." 

24. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ὙΠΑΤΟΥ͂ 

Τὴν φιλοπουλυγέλωτα κόρην ἐπὶ νυκτὸς ὀνείρου 
εἶχον, ἐπισφίγξας πήχεσιν ἐματέρσνς 
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ΒΟΟΚ Υ. 240-243 

240...ὄ ΜΑΟΒΌΟΝΙΓΒ ΤῊΝ ΟΟΝΘΌΟῚΙ, 

Ι γρῦυπβῦε ἴον ἢ σο]ὰ ; ἴου. θε85. 4ο ποῖ ψνοὺκ 
ἢ βραάδ οὐ ΡΙουρ, θα νυ {πὸ ὙΠῸ 5} ἤον εις οὗ 
Βρυίησ. ΟοἸά, Πονενου, 15 {Π6 γοβοῦγοο α] το] ον {Ππὰΐ 
υνἱη5 ΑΡΠγοα τε 5 Ποπ ον. 

241. -ΡΑΌΤ ΠΣ ΒΙΠΕΝΤΙΔ  ΠΟΒ 

“ ἘΑΒΕΈΨΨΕΙΙ, ̓̓  15. Οἢ ΤΥ ἴοηριθ, θὰ 1 ΠΟΙ ἴἰπ {πὸ 
γνοσα ἢ ἃ ΤῈ ΠΟἢ. πα 511} ἀὈ 146 πδαν {πε 6. Εογ 1] 
Βῃυ 6 Υ αὐ {Π||85 Πουγα Ραντϊηρ ἃ5 αὖ {ΠῸ Οἱ ἴεν πἰρἢης 
οἵ Π6}1. [[παᾶάϑρὰ ὑῃν Πρ 15 Π|κὸ πε ἀαν] ρθ; θὰΐ 
ἐπαὺ 15. σαι, ν1}]6 ποι Ὀυϊηροθὺ τὴὲ ἐπαῦ τὰ }Κ, 
βυυθδαῖευ ἔμὰη ἴΠπΠ6 δ΄ η5, ἡ. ΨΥ ΠΟ). 4}} τὴν 80] 5 
ΒορῈ5. ἤδηρ. 

243. .ἑ ΒΠΑΤΟΒΤΗΕΝΕΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

ῊΕΝ 1 βὰν Με]ῖῖε, 1 στὸν Ρά]6, ἔῸγ Ποὺ Παβθαμαᾶ 
νγὰβ ἢ Πδυ, θὰ 1 5α1α ἴὸ εν ἐγθι]ην, “Μααν 1 
Ῥα5ἢ) θδοῖκ {πΠῸ θο] 5 οἵ γουν ἄοον, Ἰοοβεμπίηρ ἔπε ΡοΪ- 
Ρίη, Ὧπᾶ ἤχίηρ ἴῃ ὑπ6 τη 416 ὑπὸ {ἰΡ οἵ τὴν ΚοΥ 
Ρίεγοα {π6 ἀδιὴρ θᾶ56 οἵ τῆς [ο]ἀϊηρ ἀοοῦ ὃ θα 5}:6, 
λυ σῃϊηρ ἃπα ο]αποίηρ αὖ ΠΕΡ ΠυσΡαπα, βαϊά, “ Υοι 
μδὰ θεΐϊζευ Κεαρ ἄνγὰν ἔοι τὴν ἀοοΥ, οὐ ἔπε ἄορ πᾶν 
ὙΥΟΥΤῪ γοι.᾿ 

248.-.- ΜΑΟΓΒΌΟΝΙΠ5 ΤΗἙ ΟΟΝΘῸΌΙ, 

Ι ππμρὴ πε δι ρῃτου-Ἰονίπρ οἵ] οἸαθροα ἴῃ ΤῊ 
ἈΥΤΩΒ ἴῃ ἃ ἄτγεᾶμη. 86 γἱϑὶ θα ἤουβ6 } δπτίγοὶγ ἴοὸ 

251 



ΘΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘῪ 
Γ ᾿, Ἀ » » 7 ᾽ -Ὁ“ 

πείθετό μοι ξύμπαντα, καὶ οὐκ ἀλέγιζεν, ἐμεῖο 
7 Ἷ ΄ 

κύπριδι παντοίῃ σώματος ἁπτομένου" 
͵ ΕῚ 

ἀλλὰ βαρύζηλός τις "ἔρως καὶ νύκτα λοχήσας 
ἐξέχεεν φιλίην, ὕπνον ἀποσκεδάσας. 

: “-“ ’ὔ 

ὧδέ μοι οὐδ᾽ αὐτοῖσιν ἐν ὑπναλέοισιν ὀνείροις 
»Μ , »] » 7 ες ,ὔ 

ἄφθονός ἐστιν ἔρως κέρδεος ἡδυγάμου. 

944.:-.- ΤΠΛΥΛΟΥ . ΣΓΛΕΝΤΙΆ ΟΝ 
᾿ 

Μακρὰ φιλεῖ Γαλάτεια καὶ ἔμψοφα, μαλθακὰ Δημώ 
Δωρὶς ὀδακτάζει. τίς πλέον ἐξερέθει; 

οὔατα μή κρίνωσι φιλήματα: γευσάμενοι δὲ 
τριχθαδίων στομάτων, ψῆφον ἐποισόμεθα. 

ἐπλάγχθης, κραδίη: τὰ φιλήματα μαλθακὰ Δημοῦς 
ἔγνως καὶ δροσερῶν ἡδὺ μέλι στομάτων" 

μίμν᾽ ἐπὶ τοῖς: ἀδέκαστον ἔχει στέφος. εἰ δέ τις ἄλλ: 
τέρπεται, ἐκ Δημοῦς ἡμέας οὐκ ἐρύσει. 

945- ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Κιχλίξεις, χρεμέτισμα γάμου προκέλευθον ἑ ἱεῖσα" 
ἥσυχά μοι νεύεις" πάντα μάτην ἐρέθεις. 

ὥμοσα τὴν δυσέρωτα κόρην, τρισὶν ὥμοσα πέτραις, 
μήποτε μειλιχίοις ὄμμασιν εἰσιδέειν. 

παῖζε μόνη τὸ φίλημα. μάτην πόππυζε σεαυτῇ 
χείλεσι γυμνοτάτοις, οὔ τινι μισγομένοις. 

αὐτὰρ ἐγὼν ἑτέρην ὁδὸν ἔρχομαι" εἰσὶ γὰρ ἄλλαι, 
κρέσσονες εὐλέκτρου Κύπριδος ἐργάτιδες. 

946.--ΠΑΎΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Μαλθακὰ μὲν Σαπφοῦς τὰ φιλήματα, μαλθακὰ γυίω 
πλέγματα χιονέων, μαλθακὰ πάντα μέλη" 
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κω. 

ΒΟΟΚ Υ. 243-246 

π|6 δπᾶ οἴενεα πὸ ρμιοΐθδε ἴὸ ἅπΥ οὗ τὴν ΘΑΡΥΪΟ685. 
Βαΐ βούὴθ Ἰεαϊοιιβ [νὰ ἰὰν ἴθ ΔΒ 115}. [Ὁ ΠῚ6 
δνὸπ αἵ πίρσῃϊ, ἀπ {τσ τοηΐηρ 5166 0 νὰν 801} 
ΠΥ Οὰρ οἵ 0155. 50. ὄνθὴ ἴῃ {πὸ ἀγϑᾶμηβ οὗ τὴν 
5166 0 ἴον δῆνῖθβ πὸ ἔπε βυνεοῖ αἰζαϊημηθηΐ οὗ τὴν 
ἀεβίγα. 

ΑνΧ δ εὐ κόπον φάνβὼν, νι  φϑ' 

΄ 

244. ΡΑΓΙσ ΒΠΕΝΤΙΑΕΙΌΘΒ 

ΟΟΑΚΑΤΕΛ᾿ 5 ΚΙβθαβ ἀγ6 Ἰοηρ ἃπα βιῃηδοῖὶς, [6 105. 8416 
᾿ς βοὔξ, ἀπά Πουῖβ ἱΐες πο. ὑΥ ΠΙοἢ ἐχοῖϊεβ πος ὃ 1,εἰ 

ποῦ δδῖβ ὈὰᾺ Ἰπᾶάσεβ᾽ οἵ Κίββεβ ; θαῦ 1 ΜΠ} ἰασὲς ἐπα 
ἔῆγεα πᾶ νοῖΐβ.0 Μίυ ποϑαχΐ, ἴῆοιυ νεσὺ τοησ ; ΠΟ 

 Κηδννεβὶ αἰγεδαν ]1)ειηοβ βοΐζ Κὶββ ἀπ {πε οννεεῖ 
ΟΒΟΠοΥ οὗ Πεὺ ἔγαβῃ του. (ἝἸδαᾶνε ἴο ἐΠαὖ ; 5η6 νι] Π5 
νὴ ποὰὶ ἃ ὈΠΡ6 ; 1Γ ἂὴν ἴακα ρ᾽] θάβισα ἢ Δ ποῦ 6σ, ΠῈ 

ΟὙΨ}] ποῖ ἴδδυ 16 ἄυνᾶν [ΠΌΤ 1) 6 1ηο. 

Φ. Ε-: φῳ ψᾷρυς Φρυράνον, "» 

945... ΜΑΓΒΌΟΝΙΌΒ ΤΗΕ ΟΟΝΘΌΟῚ, 

Υὕου {ει ἀπ πεῖρὴ {κὸ ἃ τῆᾶσα ἐμαὺ σοιυτὶβ ἐπε 
τη] : γοὺ τηᾶκα αὐυϊεῖ 519 1)5 ἴο πη6 ; γοῖι 4ὁ δνεῖν- 
ἐμίησ ἴο δχοῖϊξε τηθ, θαΐ ἴῃ ναῖπ. [15 ΌΟΥΘ, 1 5 ΓΟ 6 
τ ἴῆγαα βἴομθβ ἴῃ τὴν Ππὰπηα 1 ἐπαῦ 1 που] ΠανοΥ 
Ιοοκ νἱΐῃ Κιίπαϊν αγὰβ οὐ {πΠ6 Παια-Πεαγίεα σπῃ]. 
Ῥγαοίῖβα Κἰββίησ ὈγῪῚ γουγβϑ! ἃπα βηδοκ γον [1ρ5, 
ἐμαὶ ρουΐ 'ἰπ πακϑα Ξῃδμη 6] ββηθϑϑ, θὰ  ἀτα Πἰπκεα ἴο 

ΤῸ Τη8Π᾿8. Βυΐ ] σὸ δῃοίῃου γᾶν, ἴῸγ ἔπε τα ἀγα οὐ 
 Βεϊζει ρμαγέπουβ ἴῃ {Π6 βροτίβ οἵ Ουρι. 

΄ 

946... ΡΑ 9 5 ἿἜΈἘΝΤΙΑ ΕΙΣ 

᾿ς ΒΚΟΡῚΥ ἅἃ16 ϑδρρῇο᾽β Κίβϑθθβ, βοῦξ. ἐπε οἰαθρ οὗ ΠῚ 
Π Β5ΠΟΥΥ [1Π|}00}5, Εν Εν μὰ οὗ ΠεῚ ἰ5 βοῖξ. Βυΐ Ποὺ Ποαγὲ 

ἃ ΟΕΓΡΡΟΒΒΙΌΙΥ “ἴο {Π| ΓΒ γ66 βίοιιϑβ." ΤῊΘ τηδύζοι 18 ΟΌβοι δ. 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ψυχὴ δ᾽ ἐξ ἀδάμαντος ἀπειθέος: ἄχρι γὰρ οἴων 
ἔστιν ἔρως στομάτων, τ τἄλλα δὲ παρθενίης. 

καὶ τίς ὑποτλαίη; τάχα τις τάχα τοῦτο ταλάσσας 

δίψαν Τανταλέην τλήσεται εὐμαρέως. 

947.-. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 
᾿ ἣν ἈΝ }] ΝΜ, Ξ ε Ἁ » λὸ 3 ’ὔ 

αρμενὶς οὐκ ἔργῳ" τὸ μὲν οὔνομα καλὸν ἀκούσας 
ὠϊσάμην" σὺ δέ μοι πικροτέρη θανάτου" 

͵ , Ν 3 Υ͂ , 

καὶ φεύγεις φίλέοντα, καὶ οὐ φιλέοντα διώκεις, 
ὄφρα πάλιν κεῖνον καὶ φιλέοντα φύγῃς. 

κεντρομανὲς δ᾽ ἄγκιστρον ἔφυ στόμα, καί με δακόντα 
εὐθὺς ἔχει ῥοδέου χείχεος ἐκκρεμέα. 

248. - ΤΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 
3 7 ͵ Ἁ Ἁ 7 » 

Ω παλάμη πάντολμε, σὺ τὸν παγχρύσεον ἔτλης. 
ἀπρὶξ δραξαμένη βόστρυχον αὐερύσαι" 

" 2 2 ΄ Ν ΄ » » “ ἔτλης" οὐκ ἐμάλαξε τεὸν θράσος αἴλινος αὐδή, 
σκύλμα κόμης, αὐχὴν μαλθακὰ κεκλιμένος. 

νῦν θαμινοῖς πατάγοισι μάτην τὸ μέτωπον ἀράσσεις" 
οὐκέτι γὰρ μαζοῖς σὸν θέναρ ἐμπελάσει. 

’ ΄ 

μή, λίτομαι, δέσποινα, τόσην μὴ λάμβανε ποινήν" 
μᾶλλον ἐγὼ τλαίην φάσγανον ἀσπασίως. 

949.-. ἘἢΤΡΗΝΑΙΟΥ͂ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΙΟΥ͂ 

1 σοβαρὴ “Ῥοδόπη, Παφίης εἴξασα βελέμνοις 
καὶ τὸν ὑπερφίαλον κόμπον ἀπωσαμένη, 

ἀγκὰς ἑχλοῦσά μ᾽ ἔχεις παρὰ σὸν λέχος" ἐν δ᾽ ἄρα 
δεσμοῖς 

κεῖμαι, ἐλευθερίης οὐκ ἐπιδευόμενος. 
οὕτω γὰρ ψυχή τε καὶ ἔκχυτα σώματα φωτῶν 

συμφέρεται, φιλίης ῥεύμασι μιγνύμενα. 
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ΒΟΟΚ ΓΥ. 246--249 

ἰ5. οἵ ἀπνιθ]αἀϊηρ ἀαταπί. Ηδν ἴον τοδοθδα Ρυΐ ἴο 
πδὺ ᾿ἰΡ5, {πὸ γοβὺ 5 Του θ ἀθὴ ἔσαϊς. ὙΠῸ απ βαρροτγὶ 
ἐπ|9Ὁ Ῥευθαρβ, ρου πὰρ85 Π6 0 Πὰς Ροσπὸ ἴδ ν1}} 
πη Ὁ φαϑν ἴο βιρρονὲ {Π6 {π|γβὲ οἵ αη ἴδ] 8. 

241... ΜΑΟΒΌΟΝΙΌΒ ΤΗΕ ΟΟΝΘΌΙ, 

ΟΌΝΒΤΑΝΟΕ {(ῬΑΥΤηΘΗΪ5) ἴῃ πᾶτηθ θα ποῦ ἴῃ ἀδεά! 
Ὑνῆδθη 1 πϑαγὰ νουγ ργοιτν πάτηθ 1 ἐπουρΐ νοι ταῖσι ς 
6, δ ἴο πη γοῦ ἃ Γ6 ΤΟΥ Οὐ16] ἔπ ἀθαΐῃ. Υοι Ην 
ἔγομυ ἢΐτη ψγηΠ0 ἰονεβ γοι ἀπά οι ριτθθ Πΐπὶ νη0 
ἴονεβ γοὰ ποῖ, ἐπαῦ θη ἢ6 ἰονθβ νοι, γοὰ τᾶν ἢν 
ἔγομ ἢϊη) ἴοοὺ ἴῃ ἔπη. Ὑου" τοι ἰ5 ἃ ΠοΟΟΚ ψ ἢ 
τη Π6855 ἰπ 158. {0 : 1 Οἱ, ἀπα βἰγαϊσῃηῦ Ὁ Ηο]α5. τὴς 
Πα ΠρΊηρ᾽ τόση 15 ΤΌΒΥ 1105. 

248. .ἑ ῬΑΠΠΞΌΒ 5ΠΙΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

Ο ΑἸ ΘΆΒΙΝΟ Παηα, πον σου] γοῖ 5εῖζα ποὺ {ἰρ εν 
Ὀν Ποὺ 411-σο]άθη ᾿λαἷ ἀπαὰ ἀτὰρ Ποὺ ἀροὺϊ ὃ Ηον 
οου]α νοὰ ὃ 1)14 ποῖ πεῖ ρΡ᾽ΐθοιβ οὐδ 5 βοΐξεη γοιι, ΠΟΥ 
ἴογ Παῖνγ, ΠΟΥ τη θο κὶν θεηῦ πεοκ  Νὸον ἰη νδῖῃ γοιὶ 
θεαῦ τὴν ογ  μΠοδα ἀσαΐη ἀπ ἀσαίη. Νανουηογ6 5Π4]] 
νοι ρΡᾶϊτα "6 αἰϊουνεαὰ ἕο ἴοὰοῃ Ποὺ Ὀτεδαβίβ. Νὰν, 1 
Ρτὰν ὑπε6θ, τὴν ἰδαν, ΡαΠ15}} πη6 ποῦ 50 οὐ 6 }]ν : γα ΠΥ 
ἴλη ὑπαῦ 1 πνου]Ἱα οἸδαὶν αἴθ Ὀγν ὑπ ϑυνογά. 

249--ΤΈῈΝΑΒΌ ΒΕΕΕΒΕΝΌΑΕΙΟΒ 

Ο πάύσητὺ Πποάορο, πον νἱϑ]ϊηρσ ἴο ὑΠ6 ἃύγοννς 
οἵ Ογρυῖβ, ἀπ ἔουϑνν θαυηρ ἢν ᾿ἰΠ5} Ὁ 0] 6 ̓υ 6, γοιι 
ΠΟΙ πο ἰῃ γ ΟΣ ἉΥ5 ὈΥ γοῦν θ64, ἀπά 1 116,10 5ΘΘΙη8, 
ἴπ οἰ μαΐμ5 νυ Ὁ} πὸ ἀ δεῖνα ἴον ΠΠρουῖν. Τηὰ5. (ὁ. 50ι}5 
πα απ σα θοάο5. ππθοῖ, τη] θα Ὀγ {Π6 βἔνθαμβ οὗ 
ἸΙονβ. 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

9250.--ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

δύ, φίλοι, μείδημα τὸ Λαΐδος: ἡδὺ κατ᾽ αὖ τῶν 
ἠπιοδινήτων δάκρυ χέει. βλεφάρων. 

χθιξά μοι ἀπροφάσιστον ἐπέστενεν, ἐγκλιδὸν ὥμῳ 
ἡμετέρῳ κεφαλὴν δηρὸν ἐ ἐρεισαμένη:" 

μυρομένην δ᾽ ἐφίλησα: τὰ δ᾽ ὡς δροσερῆς ἀ ἀπὸ πηγῆς. 
δάκρυα μιγνυμένων πῖπτε κατὰ στομάτων. 

εἶπε δ᾽ ἀνειρομένῳ, ἘΠ Προς εἵνεκα , δάκρυα λείβεις; " 
“ Δείδια μή με λέπῃς" ἐστὲ γὰρ ὁρκαπάται. 

251.--ΕἸΡΗΝΑΙΟΥ͂ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΙΟΥ͂ 

Ὄμματα δινεύεις κρυφίων ἰνδάλματα πυρσῶν, 
χείλεα δ᾽ ἀκροβαφῆ λοξὰ παρεκτανύεις, 

καὶ πολὺ ̓ κιχλίζουσα σοβεῖς εὐβόστρυχον αἴγλην, 
ἐκχυμένας δ᾽ ὁρόω τὰς σοβαρὰς παλάμας. 

ἀλλ᾽ οὐ σῆς κραδίης ὑψαύχενος ὥκλασεν ὄγκος" 
οὔπω ἐθηλύνθης, οὐδὲ μαραινομένη. 

252..--ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

ῬῬίψωμεν, χαρίεσσα, τὰ φάρεα: γυμνὰ δὲ γυμνοῖς 
ἐμπελάσει γυίοις γυῖα περιπλοκάδην' 

μηδὲν ἔ ἔοι τὸ μεταξύ: Σεμιράμιδος γὰρ ἐκεῖνο 
τεῖχος ἐμοὶ δοκέει λεπτὸν ὕφασμα σέθεν' 

στήθεα δ᾽ ἐζξεύχθω, τά [τε] χείλεα: τἄλλα δὲ σιγῇ 
κρυπτέον: ἐχθαίρω τὴν ἀθυροστομίην. 

258.--- ΡΗΝΑΙΟΥ͂ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΙΟΥ͂ 

Τύπτε πέδον, Χρύσιλλα,. κάτω νεύουσα δοκεύεις, 
καὶ ζώνην παλάμαις οἷά περ ἀκρολυτεῖς; 

αἰδὼς νόσφι πέλει τῆς Κύπριδος: εἰ δ᾽ ἄρα σιγᾷς, 
νεύματι τὴν ἸΠαφίην δεῖξον ὑπερχομένη. 
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'ΒΟΟΚ Υ. 250-253 

200.--ΡΑΌΓΌΒ ΒΠΙΝΤΙΑΕΙΌΒ 

ΞΜΈΕΤ, τὴν ἔποπα, 15 Πναῖθ᾽ βυη]]6, ἀπ] συνεθῦ ἀραῖη 
ἔΠ6 ἰδαγβ 58η6 βῃφδεβ ᾿τῸμ) ΠΟΙ σϑηι]ν νγανίηρ ΘΚ 65. 
Υεβίογαδν, αἴξου Ιοη ο τίη σ Π ν᾿ Ποαα Ο τὴν ΘΠ. ] 6 υ, 
5Π6 5'σῃδα υἱποιῦ ἃ οασβο. 516 ψερὺ 5 1 Κιββο 
δυὺ, πὰ ἔπ ἔδανς Πουνὶηρ' ἃ5 ἔγτοσ ἃ οο0] ἐοιιηἴαίη {6]] 
ἡ. ΟἿΣ τπἰπϊξεα ᾿ρ5. Υ̓Πθη 1 αποβιϊποα ἢθν, “ἦν 
Δ’ γοῖ ΟΥ̓ δ᾿ 56 5414, “1 δὶ αἴταϊα οὗ γουγ 
Ἰδανηρ Π16, ἴον 411] γοῖ ΠΊΘ ἢ ἃγ6 ἔοΥβυν σ᾿ 

201.--ΤἰΠῈΝ ΑΕΒ ἈΕΕΕΠΕΝΌΑΒΙΌΘΒ 

Υου Τ0}] γοὺ Ἔγοβ ἴο δβχρύθββ Β' ἄθη ἢτο5 πα γοι 
συϊπηδοο, ἔνν βύϊπο᾽ πα Ργοΐγ 1 γοῦν το θη δα Πἰρ9 : 
γουῦ σίσο]α σοπβίδηνν ἀπὰ 5114 {πΠ6 οἹοῦν οὗ γον 
οαν}5, ἀπ νοῦ Παιρηΐν Παπα5, 1 566, 8γ6 βἰγεϊοῃε 
“αὖ ἴῃ 46βραῖν. Βυῖ γοῦν ΕΡΈ ασας Ἀν ᾿εαχὲ ἰς ποῦ θ6ηξ, 
ἀπ Ἔνθ ἴῃ γοῦν ἀθο] πο γοῖι ἀγὸ ποῖ Ξοξοπεῶ. 

252.- ῬΑ ΓΌΒ ΒΠ᾿ΕΝΤΙΑΙΙΒ 

ΠΕῪ ἃ5 ἴπτον οὐδ᾽ {Π|6 56 οἱοαῖκβ, τὴν ργεϊεν οπ6, ἀπά 
ἴθ πακοά, Κποίϊίθα ἴῃ ὅδοῇ οὐ ου 5 δ θγασο. [68 
ποὺ! προ θῈ θεΐννθαη τἀ; ανεὴ ὑπαὶ {πῃ Εἶδθα αὶ νοι 
Ὑ ΘΔ 56 6Π}5 ἔΠῖοκ ἴο πη6 5 {6 ννὰ}} οἵ Βα θν]οη. [1,εἰ 
Οὐτ' θγδαβὶβ ἃ Πα οὔτ ᾿ἢρ5 ΡῈ ΠηκΚεα ; ἐπ γοϑῦ τηπδῦ "6 
νει] δα ἴπ βίίαποθ. [δῖα ἃ ὈδῦὈ] 1 πρ τορι. 

258.--ΚΒῈΝ ΑΕΒ ΒΕΒΕΕΒΕΒΝΌΔΛΕΙΌΒ 

νην, ἤν β]α, 4ο γοὰ Ρο πα νοῦν Πελα πα σαΖο 
αὐ {Π6 ἤσουν, ἀπᾶὰ ννῆν ἀὁ γοῦν ἤηοουβ ἐγ 6 νυ Ὁ γΟὰτ 
σῖγα] ς᾽ 5 Κποῖ ὃ 5'ΠΠδ 16 τηαΐθβ ποὺ ἢ Οὐνρεῖβ, ἀπα 1 
γοῖ τητιδὺ 6. δἰϊθπΐ, Ὀγ βοηθ βἰσῃ αὖ ᾿ἰδαβῦ [6}} τὴς 
ἐπαΐ γοὰ συ θη ἴο {πΠ6 Ῥαρ] απ σοάά 85, 
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ΘΟΒΕΕΚ ΑΝΥ̓ΤΗΟΙΟΟΥ 

οὔ4ά.- ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 

Ὥμοσα μιμνάζειν σέο τηλόθεν, ἀργέτι κούρη, 
ἄχρι δυωδεκάτης, ὦ ὦ πόποι, ἠριπόλης" 

οὐ δ᾽ ἔτλην ὁ τάλας" τὸ γὰρ αὖρ. ον ἄμμι φαάνθη 
τηλοτέρω μήνης, ναὶ μὰ σέ, δωδεκάτης. 

ἀλλὰ θεοὺς ἱκέτευε, φίλη, μὴ ταῦτα χαράξαι 
ὅρκια ποιναίης νῶτον ὕπερ σελίδος" 

θέλγε δὲ σαῖς χαρίτεσσιν ἐμὴν φρένα: μὴ δέ με μάστιξ 
πότνα, κατασμύξῃ καὶ σέο καὶ μακάρων. 

20ῦ.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Εἶδον ἐγὼ ποθέοντας: ὑπ᾽ ἀτλήτοιο δὲ λύσσης 
δηρὸν ἐ ἐν ἀλλήλοις χείλεα πηξάμενοι, 

οὐ κόρον εἶχον ἔρωτος ἀφειδέος" ἱέμενοι δέ, 
εἰ θέμις, ἀλλήλων δύμεναι ἐ ἐς κραδίην, 

ἀμφασίης ὅσον ὅσσον ὑπεπρήῦνον ἀνάγκην, 
ἀλλήλων μαλακοῖς φάρεσιν ἑσσάμενοι. 

καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἣν ᾿Αχιλῆϊ πανείκελος, οἷος ἐκεῖνος 
τῶν Λυκομηδείων ἔνδον ἔην θαλάμων: 

κούρη δ᾽ ἀργυφέης ἐπυιγουνίδος ἄχρι χιτῶνα 
ζωσαμένη, Φοίβης εἶδος ἀπεπλάσατο. 

καὶ πάλιν ἠρήρειστο τὰ χείλεα" γυιοβόρον γὰρ 
εἶχον ἀλωφήτου λιμὸν ἐρωμανίης. 

ῥεῖά τις ἡμερίδος στελέχη δύο σύμπλοκα λύσει, 
στρεπτώ, πολυχρονίῳ πλέγματι συμφυέα, 

ἢ κείνους φιλέοντας, ὑπ᾽ ἀντιπόροισί τ᾽ ἀγοστοῖς 
ὑγρὰ περιπλέγδην ἅψεα δησαμένους. 

τρὶς μάκαρ, ὃς τοίοισι, φίλη, δεσμοῖσιν ἑλίχθη, 
τρὶς μάκαρ' ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄνδιχα καιόμεθα. 
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ΒΟΟΚ Υ. 2:4-255 

25:.. ΡΑΠΌΒ ΒΙΠΕΝΤΙΑΕΙΠΒ 

γε ροάς! 1 ϑυνοῦα ἴο βἔαν νὰν ἔγτομλ ὑΠπ66. θυ] σης 
τηδίά θη, Ε1}} ἐπ 6 ἐν ε ἢ ἄὰν ἀαυνπμθα, θα 1, ἔπ Ἰοηρ- 
Θηαγηρ, σου] ποῦ οπάπτο ἴδ. Υδα, Ὀν ὑπυβοὶῖ 1 
συγθαῦ, ὉΠ 6 ΤΠΟΥΤΟΥ ΒΘ ΘΠ] 6 τοῦδ ἔπη ἃ ἔνν νθυηοηίῃ. 

Βαυΐ ργὰν ἴο ὑπε σοάς, ἀδαγν, ποῖ ἴο δηργάνο {Πϊ5 οὐ! 
οὗ υυϊῆδ οἡ ἐπ βυνΐασα οἵ ἔπ ρᾶρσα ὑπαῦ γθοουβ τὴν 

᾿ς 51η5, ΔΠ4 οοπηξονε τὴν ἢ δαγὲ, ἴοο, νυ τ ἢ ἔῃ ν οΠάττη. 1,6 

ποῦ ἢν θυτ πίη ΒΟΟῦσσο, σγαοίοιβ ἰδ ν,, α5 νγ6}} ἂς ἐδ 

ἰτητηου ἕα }5᾽ ἤαγ Τη6. 

9255.--- ΒΥ ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

Ι[5κνν {πῸ: ἰΙονθῖβ. [Ϊἢ {{πῸ ὈΠΡΌνΘΥΠΆθ]6. ἔμπτν οὗ 
ἘΠ εὶς Ραβϑίοη ἔπ υ ο᾽πθα {πεῖν ΠΡ5 ἐοσ είν ἴῃ ἃ Ἰοηρ; 
ἰκῖβο : Ραΐ ὑπαὺ αἸα ποῦ φαΐ {π6 ᾿πῆπίξζο ἐπὶγοὺ οὗ Ἰονο. 

Γοηρσίηνσ, 1 τὸ σου] Ρ6, ἴο δηΐου ἰπΐο θϑοἢ οὐ 5 

᾿ιδανῖβ, παν βοιυρηῦ ἴο ἀρρδϑάβα ἴο ἃ {116 οχίθπῦ πὸ 
τουτηθπὶ οὗ ἴῃ6 πη ροββ 10} ]6. θγν ᾿πτουο πη ρίησ {πεῖν 
90. ταϊμηθπῖ. Ἵπεῆπ 6 ννὰθ 1580 κα ΑΘΠΠΠ165 
ἀπποπρ ὑπὸ ἀδυρση ἴον οἵ Τγοομηθθβ, ἀπ 56, ΠΟΥ 
ταπῖο οἷγῇ πρ ἴο ΠΟΥ οἰΐνου Κκηθθ, σοι ον εἰ τε ἀπὸ 

ἔοστη οἵ Αὐΐεηνῖθ. Δραΐη ὑπο ὶνῦ Πρ5. τηθὺ ο]οβθ, ἴῸυ 
της ἱπαρρθαβαῦϊα Πα σον οὗ ρμαββίοη γεΐ ἀδθνοιγοα 
πε. Ἴννεσα δαβίου ἴο ἴδαν ἀραῦὺ ὕννο νη βἔθιηβ 

ἐπαῦ Πᾶνα στοόνη Τὰ Θὰ ἢ Οἴου [ῸΣ ψεαῦς ἔῃ Δη 
ἕο βδραγαῖθ ἔπ θη ἃ5 πον Κ᾽βα πα νυ τ ἢ {Π 6]. Ορροβοα 
αὐτὴ καοὺ ὑποὶγ θ] πὶ πὴ }5. ἴῃ ἃ οοβο δ Υλο6. 
ΤΉνῖοα Ὀ]οβθοα 6, τὴν ἴονθ, ψνῃηῸ 5. δηϊνὶπθα ᾿γν 

5060 ἢ) ἐοΐξους, ἐυῖϊοα Ὀ] ςοθα  Ἰῦ 706 τποῦ τ [ὯΥ 
ἤγουν δ ἢ οἴου. 



ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

200.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Δικλίδας ἀμφετίναξεν ἐμοῖς Γαλάτεια προσώποις 
ἕσπερος, ὑβριστὴν μῦθον ἐπευξαμενη. 

“ὙὍβρις ἔ ἔρωτας ἔλυσε. μάτην ὅδε μῦθος ἀλᾶται" 
ὕβρις ἐμὴν ἐρέθει μᾶλλον ἐρωμανίην. : 

ὥμοσα “γὰρ λυκάβαντα μένειν ἀπάνευθεν ἐκείνης" 
ὦ πόποι' ἀλλ᾽ ἱκέτης πρώϊος εὐθὺς ἔβην. 

251...-ΤΑΛΛΑΔΑ 

Νῦν “καταγιγνώσκω καὶ τοῦ Διὸς ὡς ἀνεράστου, 
μὴ μεταβαλλομένου τῆς σοβαρῶς ὃ ἕνεκα" 

οὔτε γὰρ ᾿υὐρώπης, οὐ τῆς Δανάης περὶ κάλλος, 
οὔθ᾽ ἁπαλῆς Λήδης ἐστ᾽ ἀπολειπομένη" 

εἰ μὴ τὰς πόρνας παραπέμπεται" οἶδα γὰρ αὐτὸν 
τῶν βασιλευουσῶν παρθενικῶν φθορέα. 

958.-.-ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Πρόκριτός ἐστι, Φώλιννα, τεὴ ῥυτὶς ἢ ὀπὸς ἥβης 
πάσης" ἱμείρω δ᾽ ἀμφὶς ἔχειν παλάμαις 

μᾶλλον ἐγὼ σέο μῆλα καρηβαρέοντα κορύμβοις, 
ἢ μαζὸν νεαρῆς ὄρθιον ἡλικίης. 

σὸν γὰρ ἔτι φθινόπωρον ὑπέρτερον εἴαρος ἄλλης, 
χεῖμα σὸν ἀλλοτρίου θερμότερον θέρεος. 

209... ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Ὄμματά σευ βαρύθουσι, πόθου πνείοντα, Χαρικλοῖ 
οἵάπερ ἐκ λέκτρων ἄρτι διεγρομένης" 

ἔσκυλται δὲ κόμη, ῥοδέης δ᾽ ἀμάρυγμα παρειῆς 
ὦχρος ἔχει λευκός, καὶ δέμας ἐκλέλυται. 
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πὰ" Ἰόνν παν 1:. ΒΟΟΚ ΡΝ. :2:6- 2:9 

92506.---Βν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

ΚΟ ΑΚΑΤΕΛ ἰαδῦ ον θη ϊηρ Βα που ἀ00Υ ἴῃ τὴν ἴαςο, 
06] δα {{||5. ᾿πϑὶ τσ ΡΠ ναὸ ; “ Βοογη ὈΥΘΩ ΚΒ αΡ 
ἴον. Αἅὦ [Ὀο] 15}. ρμῃἕαδο πα ἅ]ν σοὸθ ἔγο τοι ἢ} 
ἴο ποτ ἢ ϑοονη θαὉ ἰηἤληλθ5. τὴν ρΡαβδίον. ἃ}} {ΠῸ 
τπ0γ6. [ϑυνοσὸ ἴο Γο πηαΐῃ ἃ γ δ ἄννὰν [τῸπὶ Ποὺ, θὰ γα 
οοαϑ ! ἴῃ ὑπὸ ππουῃΐης 1 ννοηΐ βἔγαϊ σ νναν ἴο βαρρ ϊοαῖο 
Ὁ ΠΟΥ ΔΟΟΥ. 

90. ῬΆΤΠ ΑἸΛΑΒ 

Νοῦν 1 εοπάριημ Ζειι5 ἃ5 ἃ τορι Ιονεῖ, βίης Πα 
ἀἸὰ ποῦ γα βίου. 5. } [Ὁ {Π|8 Ππαὰρ ἐν ἔα τ᾿ 5 
βᾶκΚο, 5116 15. ποὺ βοοομᾷ ἴῃ θααπέν ἴο Ελιτορα ΟΥ 
ἰδᾶημδθ οὐ ἴθπάον [,οἀ. βυῦ ροῦπὰρθ πὸ αἰἸβάδιηβ 
σου βαπβ, Ὁ  Κηον {Ππὸν ὑνοτα τπαϊ θη θυ ποθσθοθ 
6 αδεὰ ἴο 5εάποε. 

208..-ΡΑ ΙΒ ΒΙΠΕΝΤΙΑ ΕΙΠῸΒ 

γοῦυπ νυ ϊηκίος, ΡΠ] Πα, ἀτὸ Ργεξουα θα. ἕο ἐπα 
Ταῖς οὗ 411 γοιυῃ} ρυηθ, ἀπ 1 εἰδδῖτο ποτα ἴο 
ΟΙᾺΒΡ ἰπ πὰ ᾿ὰπα5 γψοι. ἈΡΡΙ65 ποάάϊηρ νἹἢ 
{πη ννεϊρηῦ οὔ ὑποῖν οἰαβίουθ, ἔπὰπ ἴῃ ἤἥτι Ὀγραβὶβ 
οἵ ἃ γουῃρ συ]. Υου διζαμ ΘΧΟΟΪβ ἈΠΟΙΠΟΥ 5 
ΒΡυΪηρ, ἃΠα γολ" υνἰηΐου 8 ΥΔΥΊΠΟΥ ὑπ ἁποῦ ΠΟΥ 5 
ΒΕΤΏΤΏΘΥ, 

259.--ΒἘν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

ΤῊΥ δγϑβ, (παν ϊσ, ὑπαῦ θγυθαῦπα Ἰονο, το ἤδᾶνυ, 
ἃ5. 1ὉΓ ποὺ Παΐδὲ 1ι|ι5ὲ σίβθη το 6, ἀπ νγ Πα Ϊ 15 
αἸβῃθνε] ]εα, ὑπν οἤθοκβ, ψοηῦ ἴο "Ὲ 80 τὶσῃς 
ἈΠᾺ ΤΌΒΥ, ἅγ6 μάᾶ]6, ἀπᾷ ὑῃγ ψμοΪς θοαν 15 τοϊαχϑά. 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

κεὶ μὲν παννυχίῃσιν ὁμιλήσασα παλαίστραις 
ταῦτα φέρεις, ὄλβου παντὸς ὑπερπέτεται 

ὅς σε περιπλέγδην ἔχε πήχεσιν' εἰ δέ σε τήκει 
θερμὸς ἔρως, εἴης εἰς ἐμὲ τηκομένη. 

200.--ΤΟΥῪ ΑΥΤΟΥ 

Κεκρύφαλοι σφίγγουσι τεὴν τρίχα; τήκομαι οἴστρῳ 
“Ῥείης πυργοφόρου δείκελον εἰσορόων. 

ἀσκεπές ἐστι κάρηνον; ἐγὼ ξανθίσμασι χαίτης 
ἔκχυτον ἐκ στέρνων ἐξεσόβησα νόον. 

ἀργενναῖς ὀθόνησι κατήορα βόστρυχα κεύθεις; 
οὐδὲν ἐλαφροτέρη φλὸξ κατέχει κραδίην. 

μορφὴν τριχθαδίην Χαρίτων τριὰς ἀμφιπολεύει' 
πᾶσα δέ μοι μορφὴ πῦρ ἴδιον προχέει. 

201.-ΑὉΤΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΊΚΟΥ 

Εἰμὶ μὲν οὐ φιλόοινος" ὅταν δ᾽ ἐθέλῃς με μεθύσσαι, 
πρῶτα σὺ γευομένη πρόσφερε, καὶ δέχομαι. ν 

εἰ γὰρ ἐπιψαύσεις τοῖς χείλεσιν, οὐκέτι νήφειν 
εὐμαρές, οὐδὲ “φυγεῖν τὸν γλυκὺν οἰνοχόον" 

πορθμεύει γὰρ ἔμοιγε κύλιξ παρὰ. σοῦ τὸ φίλημα, 
καί μοι ἀπαγγέλλει τὴν χάριν ἣν ἔλαβεν. 

262...-ΠΛΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Φεῦ φεῦ, καὶ τὸ λάλημα τὸ μείλιχον ὁ φθόνος εἴργει 
βλέμμα τε λαθριδίως φθεγγομένων βλεφάρων" 

ἱσταμένης δ᾽ ἄγχιστα τεθήπαμεν ὄμμα γεραιῆς, 
οἷα πολύγληνον βουκόλον ᾿Ιναχίης. 

ἵστασο, καὶ σκοπίαξε, “μάτην δὲ σὸν ἦτορ ἀμύσσου" 
οὐ γὰρ ἐπὶ ψυχῆς ὄμμα τεὸν τανύσεις. 
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ΒΟΌΟΚ Νν. 259-202 

ΠῚ 411 {π5 15. ἃ δίρῃ οἵ {πν παν σροηῦ {πὸ πἰρῃὶ 
ἴῃ Ιονεο 5 ἀγομα, ὕπο ὑπΠ6 155 οὐ ἤπὴ ψν πὸ Πο]ά 
Ππ6 6 οἰαθροα ἴῃ 115. Αγ Ὶ5. ἔλα πβοθ 5. 4}1} οὔπον, Ρὰΐ 
1Γ 1 15 αν ηΐηρ ον ὑΠπαῦ νναδῖοβ ὑπ 6 6, τὰν ἢ γ νναβοϊς 
θὲ ΤῸΣ πο. 

200.---Βν ΤΗΣ. ΘΑΜΕ 

1)00Ε5 ἃ δὰ] οοηῆπο γοι παν, 1 νἀϑίθ ἀννὰν Ὑν 1} 
ρα ββίοη, ἃ5. 1 Ἰοὸῖκ ὁπ ὑπ6 παρα οὗ τὰνγεϊθα (ὐὑυμθεῖε. 
ο νοὶ ψϑὰῦ ποίῃϊηρ Οἢ. νοι ᾿οὰ, 15. ἤαχθῃ 
ἰός Κ5 πὰ κι τη6 50 6 ΤὴΥ τη ἔτοτη 15 ΓΠΤΌΠῸ [ἢ ΤΥ 
θοβόμη. [5 γοῦν Παϊν ἰοῦ ἄοννη ἀπά οονογοὰ Ὀγν ἃ ννῃϊῦς 
Κουομθῖ, ὑπὸ ἤγο θυ η5 15 ἃ5 ἤεύοα ἴῃ τὴν Πραγί. 
ΤῈ τπγεὰ τσ ἀν 6}} τα ὑπὸ ὑπγδθο ἀβρθοῖβ οἵ γοῦν 
θδαΐῖγ, ἀπ δᾶο ἢ ἀϑρθοῦ 5ΠΠ6 645. [ῸΓ τη6 105 ραν οα]αν 
Πα πη6. 

20]1...-ὄ ΚΛΟΔΤΗΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

Ι σλπὲ ποὺ ἴῸὸν ψῖπο, Ραὺ 1 ποι ννοι]ᾶϑῦ. τηδῖτα 
τη6 ἄσιηκ, ἰαβῖο ὑπΠ6 οαρ ἢυδὺ ἀπ 1 ψ}} γεοεῖνα ἰὖ 
ὙΠῸ ἔποιι οἤεγεσι τ. Εοτ, οπος ὅποι νυ] τοῖο 
ἴδ νυ τὰ} ἀπ ν 105, 1 15 ΠῸ ΟΠ ΟῚ Θᾶβυ ἴο αρϑίαϊη ΟΥ̓ ἴὸ 
ἤν ἤτοι {πὸ βυθοῦ οαρ-θθαγου. 6 οαρ ἔουυ65. ἐῃν 
Κὶθ5 ἴο μηδ, πᾷ [6}}5 τὸ νυ ῃαῦ ον ἰὉ ταβδιοα, 
Ὺ 

202. -ΡΑΓΌ 5 ΒΙΠΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

Ατρλοκ, ἃ] κ δ Θηνν [Ὀγθ1 45 Ἔνθ ὑπ ὴΥ βυνθεῦ 5ΡρΈ θοῇ 
ἃ πα {ΠπῸ βθογεῦ Ἰἰαησιασο οἵ ἀν ὄγεθ. 1 ὅτὴ ἴῃ αἀτεὰ 
οὔ {πΠῸ δυὸ οἵ τῆν οἱ πιιγ5θ, ν ἢο βἴαπας οἴοβε ἴοὸ {πΠ 66 
πκὸ {πὸ τππὰην- ον πουάξηπδη ' οἵ {Π6 ΑΥρῖνο τπαϊ θη. 
“ Βίαπα ὑπϑγὸ ἀπά θὸρ νναΐοῃ ; "ΐ γοῖϊ σ'ἴπδνν ὙΠ 
᾿νοὰτὲ ἴῃ ναΐη, [Ὁ γι οΥ6 ὀληηοῦ τολ ἢ} ἕο {Ππ 5οι].᾿ 

δ νν6, Ατρὰβ βοῦ ἴο κοὸρ ψναΐο!ι ονεῖ [ο. 
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ΟΕ ΒΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ΑΡΆΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

Μήποτε, λύχνε, μύκητα φέροις, μηδ᾽ ὄμβρον ἐ ἀγεῦροῦν 

μὴ τὸν ἐμὸν παύσῃς νυμφίον ἐρχόμενον. 2 
αἰεὶ σὺ φθονέεις τῇ Κύπριδι, καὶ γὰρ ὅθ᾽ Ηρὼ 

ἥρμοσε Λειάνδρῳ.. «Θυμέ, τὸ λοιπὸν ἔα. 
Ἡφαίστου τελέθεις: καὶ πείθομαι, ὅττε χαλέπτων ὅ 

Κύπριδα, θωπεύεις δεσποτικὴν ὀδύνην. 

264.--ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 
ἢ . Ψ ς 7, Ψ Ε) ΄, Μ - Ἀ 

Βόστρυχον ὠμογέροντα τί μέμφεαι, ὄμματά θ᾽ ὑγρὰ 
7 7 “-“ 

δάκρυσιν; ὑμετέρων παίγνια ταῦτα πόθων" 
“ » , Ι͂ , “-“ , 

φροντίδες ἀπρήκτοιο πόθου τάδε, ταῦτα βελέμνων 
΄“- »» 

σύμβολα, καὶ δολιχῆς ἔργα νυχεγρεσίης. 
΄ ν ͵ 

καὶ γάρ που λαγόνεσσι ῥυτὶς παναώριος ἤδη, ῦ 
καὶ λαγαρὸν δειρῇ δέρμα περικρέμαται. 

ς 4 [ 7 Ν, » “ ᾿] -“ 

ὁππόσον ἡβάσκει φλογὸς ἄνθεα, τόσσον ἐμεῖο 
[χ ͵ , , - 

ἅψεα γηράσκει φροντίδι γυιοβόρῳ. 
" ΄ ’ 

ἀλλὰ κατοικτείρασα δίδου χάριν: αὐτίκα γάρ μοι 
, 

χρὼς ἀναθηλήσει κρατὶ μελαινομένῳ. 10 

90ῦ.--ΚΟΜΗΤᾺ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΙΟΥ͂ 
Ε Χ Μ Ν , “ 

Ομματα Φυλλὶς ἔπεμπε κατὰ πλόον" ὅρκος ἀλήτης 
᾽ὔ , Ἄ, ὙῈΡ » ᾽ ΄ 

πλάζετο, Δημοφόων δ᾽ ἦεν ἄπιστος ἀνήρ. 
“ ͵ὕ , εἶ ἈΝ ν᾿ Ἀ Ἄ “ ᾽ὔ 

νῦν δέ, φίλη, πιστὸς μὲν ἐγὼ παρὰ θῖνα θαλάσσης 
Ἁ Ἁ “ , » » 

Δημοφόων' σὺ δὲ πῶς, Φυλλίς, ἄπιστος ἔφυς; 
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ΒΟΟΚ Υ. 265-26ς 

209.- -ΑΟΛΤΉΓΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

ΝΈΝΕΝ, ΤΥ ἰὴ}, τηᾶγοδὺ ἔποι Ὑνδὰ ἃ 5ΠῈΠῚ οὐ 
ἀγΟι56 ὑπΠῸ γαΐϊη, ἰοϑῦ ποι ποῖά τὰν ὑγϊἀορτοομι 
ἔτοπὶ οομΐηο,. Ἐνου ἄοβῦ που ουαάσο Ογρεῖβ ; ἴον 
ψῃθη Ηροο νὰβ μἱρῃϊοα ἴο [θάμ ήοθυ-- πὸ τηοτο, 

τὰν Πϑαγξ, ΠΟ τηοσ ἢ ποι τῷ Ηρ αδβειβ᾽ 5, πα 1 
θο]ονε ἐπαῖ, ὈγῚ νοχίηρ Ογὐρτῖβ, που αν ποσῦ ἢ ον 
5. Π τη σ Ἰογα. 

204.-..-ΡΑ 5 ΒΓ ΕΝΤΙΑΈΙΌΘ 

γγηνυ. πὰ ἔλα ἢ τὴν ΙΟΟΚ5. ΟΊΙΌΝ ἢ ΟΥΟΥ 50 
ΘΑΥ ἃπα ΤΥ εγῸ5 νεὺ νἱῦ ἰθατθὸ ἽΠαθο ἅγὰ 
{π6 ΡΥάΠΚ5 ΤΥ ἰόν ἴῸγ ὑπθα Η]ανβ; ἔπαθα ἄγ ἐπε 
ΟΑΥΘ-Τ α Κ56 οὐ πη! Π] 1]. ἃὰ ἄδϑῖτε ἢ; ὑμπεθοὸ ἃτὸ {πὸ 
ἔγᾶσο 5 ἔΠ6 ἃΥτΤονν5 ἰϑτς ἢ ἔΠ656 ἀγα ὑπΠ6 νροῦῖκ οἵ τηλην 
5Ιθ}ρ]8ββ πὶσ ῖβΒ. Ὗ85, ἃπα τὴν 5465. ἅτε ἀἰγοδαγ 
ὙΠ Κ]Θα 411} θεΐονυθ {πεῖν τἴμηθ, ἀπα ὑπ 5ἰκῖη Πδπρβ 
Ιοοβθ ΠΡῸΠ τὴν ΠΘΟΚ. ΤΠ τότε ἔ 5} δ πα γψοιπρ 
ἔπ ἤδπιθ 5, {Π6 οἱάθυ σσονβ τὴν ον ἀενοιγοά Ὀν 
σάτα. Βιυῦ ἰακα ρἰζν οπ πιθ, ἃπα σγαπῦ τὴθ ἢν 
ἔανοιν, πα αὖ οποο ἰἢ 1} γσοονοὶ [5 {τ65}}Π 655 
ἃ Πα τὰν ΙοΟΚ5 ὑμῖν γάνθη {ἰηῦ. 

2θ0ῦ.--ΟΟΜ ΕἾΤ ΑΘ5 ΟΗΔΕΤΌΓΑΕΙΌΒ 

Ῥηυ 15 βϑηΐ ΠΟΥ δυο 5 ἴο 8θὰ ἴο 56ὸῖς λοι ρἤοοι,, 
θὰδ ἷ5 οαὐῇ πα πᾶ ἤυππο ἴὸ ὑπὸ νἱμᾶς ἀπ 6 

αν 5 ἴαϊβε ἴο θυ. Νον, ἄἀθαὰγ, 1 την ᾿δοιπόρἤῆοοι Κεὸρ 
ΤΥ ἰγγϑὺ ἴο ὑπδ6ὸ ο {Π6 βθάτ-5ῃοτα; θὰῦ Ποὺ 5 ἰὖ, 
ΡΠ} 15, ἐπαῦ ποι ἀγα ἴα]βε ἢ 

1Α 5'ρα οἵ γαίῃ ; ἐρ. ουσ. ΟἿ 1. 392, 

᾿ ζός 



σΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

206..-ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΊΙΑΡΙΟΥ͂ 
Ι] “-“ Χ “ 

ἈΑνέρα λυσσητῆρι κυνὸς βεβολημένον ἰῷ 
“ ,ὔ 5 ΄ ᾿ ͵ 

ὕδασι θηρείην εἰκόνα φασὶ βλέπειν. 
λυσσώων τάχα πικρὸν "ἔρως ἐνέπηξεν ὀδόντα 

εἰς ἐμέ, καὶ μανίαις θυμὸν ἐληΐσατο" 
,ὔ 

σὴν γὰρ ἐμοὶ καὶ πόντος ἐπήρατον εἰκόνα φαίνει, 8 
-“ -“ , 

καὶ ποταμῶν δῖναι, καὶ δέπας οἰνοχόον. 

2671.--ΑΤΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

α. Τί στενάχεις; β. Φιλέω. α. Τίνα; β. Παρθένον. 
ΠΡ ΜΕ ῥά γε καλήν; 

β. Καλὴν ἡμετέροις ὄμμασι φαινομένην. 
α. Ποῦ δέ μιν εἰσενόησας; β. ᾿κεῖ ποτὶ δεῖπνον 

ἐπελθὼν 
ξυνῇ κεκλιμένην ἔδρακον ἐν στιβάδι. 

ι. ᾿Ελπίζεις δὲ τυχεῖν; β. Ναί, ναί, φἕλος" ἀμῴφονε 
δὲ 

οὐ ζητῶ φιλίην, ἀλλ᾽ ὑποκλεπτομένην. 
Τὸν νόμιμον μᾶλλον φεύγεις γάμον. β. ᾿Ατρεκὲς 
ἔγνων, 

ὅττι γε τῶν κτεάνων πουλὺ τὸ λειπόμενον. 
"βγνως; οὐ φιλέεις, ἐψεύσαο: πῶς δύναται γὰρ 
ψυχὴ ἐρωμανέειν ὀρθὰ λογιζομένη; 10 

[κῶν 

᾿ 

δι δι . 

9208..-ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Μηκέτι τις πτήξειε πόθου βέλος" ἰοδόκην γὰρ 
᾽ ον ς ΄ {τ » , “ 

εἰς ἐμὲ λάβρος ἴδρως ἐξεκένωσεν ὅλην. 
μὴ πτερύγων τρομέοι τις ἐπήλυσιν" ἐξότε γάρ μοι 

λὰξ ἐπιβὰς στέρνοις πικρὸν ἔπηξε πόδα, 
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ΒΟΟΚ. ν. 266-208 

9200.--ΡΑΌ ΓΟ5 ΒΓ ΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

ΤΉεΥ βὰν ἃ πὰ Ὀἰζίοη ὈνΥ ἃ πιὰ ἄορ 5665 πε 

γα 5 ππασο ἴῃ ὑπὸ ναῖον, 1 45Κ την βε} Ὁ,“ 114 Τὸνο 

9Ὸ γα], ἀπαᾷ ἢχ 8. Οἱτῖον απ ρα ἴῃ πι6, ἀπ ἰὰν τὴν 

πιδασὸ πναβῖθ τ τπαπμοθβ ἢ ΕῸΣ ἐν θεϊονεα ᾿μπὰρα 

Ὠγοοῖβ τὴν ἜΥῸ5 ἴῃ ἐπ 56ὰ ἀπα ἴῃ {ΠπῸ οὐ γίην βὑγοδμ) 

ἀπ ἴπ {πε ψ]π6-Ο}». 

901]. .- ΛΟΑΤΗΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘΒ 

π εῪνυ ὅδ᾽ γοὺ εἰρη 2. 1Τ' ἀπὸ π᾿ Ιονα. 

4. ΜΠ νυ ποι 8. Α ρν]. 4. [15 86 ρνεϊγ"ϑ 

ΒΒ. ἴπ τὴν ἐγε5, 4. μεγε αἱάὰ γοὰ ποίϊος Ποῦ: 

1). ΓΠετο, ψμοτα 1 μννοπῦ ἕο αἀϊππηεν, 1 5ὰνν ΠΕῚ τε- 

οἰπΐηρ 11} ὑπ τοϑῦ. 4. 1)ὺ γοὰ πόρε ἴο 5διὸο- 

ςαοαἀ 8. Ὗε5, γεβ, ΠΥ ἤπεπά, ὺ 1 ναπὺ ἃ 

βϑογεὺ αἴδεῖν πὰ ποῖ ἃπ ορὲμ ὁπ. 4,4. Υἵοι ἅγὰ 

ΑΥΘΥ͂ΘΘ. ἔπθη ἔτοιῃ ἰανν ἴα] να] οοκ 25. 1 Ἰδαγπὺ [ῸΣ 

οογίαϊπ ὑπαὶ 5η6 5. νοῦν Ροουν οἵ. 41. οι ἰσαγηὶ ! 

γοὰ 16, γοὰ ἅτ ποῦ ἰπ ἴον; πον οἂπ ἃ ἰιοραγὺ 
παῦ γεοκοηθ οουγθοῦν θῈ τουοπεά ἡ 11} ΙονεῚ 5 

γηλη685 ἢ 

2608. -ΡΑΌ ΠΓ5 ΒΠΕΝΤΙΑΙΙΌΒ 
9 

ΓΕῈΤ πόμα ἔδαυ δὴν ποτ ἔπ ἀατγὶς. οὔ ἀθβῖγα ; ἔον 

τασίης ΓονῈ Πα δπηρυϊοα Πἢ5 ν ο]6 ααΐνεῦ ὁ τη6. [με 

ποπὸ ἀν δδα ΠῸ οουηΐης οἵ [15 νη 5 ; ΓῸΓ ἘΝῚ δἷποο ἢ Ὲ 

Πα} σοῦ Πἷ5 οὐ 6] ΤΡ ἡ. πη6, ὑγαμ θ᾽] ο᾽ ΟἹ. τὴν ΠΠΘαγῈ, 
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σΚΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

» 7 ᾽ ΄ Ψ᾿ “ ες ἈΝ ΄ 

ἀστεμφής, ἀδόνητος ἐνέζεται, οὐδὲ μετέστη, 
Ψ'. 

εἰς ἐμὲ συζυγίην κειράμενος πτερύγων. 

269.--ΑΠΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟῪ 

Δισσῶν θηλυτέρων μοῦνός ποτε μέσσος ἐκείμην, 
τῆς μὲν ἐφιμείρων, τῇ δὲ χαριζόμενος" 

εἷλκε δέ μ᾽ ἡ φιλέουσα' πάλιν δ᾽ ἐγώ, οἷάτε τις φώρ, 
χείλεϊ φειδομένῳ τὴν ἑτέρην ἐφίλουν, 

ζῆλον ὑποκλέπτων τῆς γείτονος, ἧς τὸν ἔλεγχον 
καὶ τὰς λυσιπόθους ἐ ἔτρεμον ἀγγελίας. 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρ᾽ ἔειπον" “Ἐμοὶ τάχα καὶ τὸ φιλεῖσθαι, 
ὡς τὸ φιλεῖν χαλεπόν, δισσὰ κολαζομένῳ." 

210..-ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 
» Ἷ 5 ΄ , Ἁ Οὔτε δόδον στεφάνων ἐπιδεύεται, οὔτε σὺ πέπλων, 
οὔτε λιθοβλήτων, πότνια, κεκρυφάλων. 

“ “ - , 

μάργαρα σῆς χροιῆς ἀπολείπεται, οὐδὲ κομίζει 
Ν » , ἴω ᾿ » , 

“χρυσὸς ἀπεκτήτου σῆς τριχὸς ἀγλαΐην" 
» ΝΟ πνν 2 » , ς γ᾽, » 

ἱνδώη δ᾽ ὑάκινθος ἔχει χάριν αἴθοπος αἴγλης, 
Ἄν τ τς κι ΄ Ὄ ᾿Ν » 7 ξ 

ῇ ν ί Ερὶ ἀλλὰ τεῶν λογάδων πολλὸν ἀφαυροτέρην" 
, Ν ᾿Α αἶ ς ’ 5 ΄ 

χείλεα δὲ δροσόεντα, καὶ ἡ μελίφυρτος ἐκείνη 
ς. 7 Ν ,ὔ 

στήθεος ἁρμονίη, κεστὸς ἔφυ Παφίης. 
, “ Ἀ » 

Τούτοις πᾶσιν ἐγὼ καταδάμναμαι: ὄμμασι μούνοις 
θέλγομαι, οἷς ἐλπὶς μείλιχος ἐνδιάει. 1 

511... ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΙΚΟΥ 

Τήν ποτε βακχεύουσαν ἐν εἴδεϊ θηλυτεράων, 
τὴν χρυσέῳ κροτάλῳ σειομένην σπατάλην, 

γῆρας ἔχει καὶ νοῦσος ἀμείλιχος" οἱ δὲ φιληταΐ, 
οἵ ποτε τριλλίστως ἀντίον ἐρχόμενοι, 
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ΒΟΟΚ ΝΡ. :68.-..271 

που ἢ τοπλαϊηβ ππτηον εα ἀπ πη9 Πα Κοι ἀπ ἀδρανῖς 

ποῦ, ἔοΣ ἡ χὰθ ἢ6 Παϊ 6 α {πὸ ἔδαϊ θυ οὔ ἢἷθ. ὕννο 
ΣΕ 

209.--ΑὙΟΑΤΗΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

ἽΪ ΌΝΟΕ 5αὺ αῦνθθῃ ἔννο ἰαἄϊθ5, οὗ οὁμο οὗ σι ποιὰ ! 
νῆας Το π6, νυ 116 ἕο ἐπ οὔμου 1 αἸα 1Ὁ ἃς ἃ Τἄνοῦν, 5 Ὁ 
γνγΠο Ἰονε ττθ ἄστον πἴρ τονναγς ποὺ θα ἱ, Π|ΚῈ ἃ {πιεῖ 
Κιββθα ἀπὸ οὔμου, τ 15. ὑπαῦ βεοιημδα ἰο συπάσο 
ὑπὸ Κίβθοβ, ὑππ|8 ἀδοοϊνί πο {Π6 Ἰδαϊοιβ ἔδανβ οὔ ἀπὸ 
ἤγϑῦ οὔθ, νῇοβο γΘρτόδ ἢ, ἀπά ὑπὸ τορογῖβ 516 τσ 
τη Κα ἴο 56 Ὶ τι5, 1 ἀγοααθα. Βιρῃϊηρ 1 5414, “1 
566 Π}5 ἐπαὺ 1 ϑυεν ἀοι0]6. ρῥαΐῃ, ἴῃ ὑπαῦὺ θοῦ Ἰονίην 
Δ η4 Ρεῖηρ ἸΙονεα ἃτὸ ἃ τογζατα ἴο τηθ.᾿ 

210.--ΡΑΌ 5 ΒΠΕΝΤΙΔΕΙΌΒ 

Α ποβε ΥΘΟαΪῈ5. πὸ γθαῦ, πα ποῖ, τὴν ᾿ἰδᾶν, 
ΠΟ 1Ὸ}065,. ΠΟΙ Παϊγ- απ] βοὺ ἢ ροπ5. ρὰν]ς 
γἱο] ἃ ἴῃ θεασΐν ἴο ὑπν 5κῖπ, Δ η6] σοὶ ἢδ5 ποῖ {Πς 
σίουν οἵ ἴῃν ὑποουηρθοα εἰν. [Πηαϊαπ ἸΔογη!} [5 
πὸ σἤαγπὶ οἵ 5ραυκΊίησ βρ] ἐπάήοιιμ, αὺ [Ἀν σασραβϑθα 
νυν ὑπαὶ οἵ ἐν ενεβ. Τὴν ἄθννν ΠΡ5 ἀπὰα πὸ Ποπονϑὰ 
Παυτηοηῖν οὗ ἐμ γ Ὀγδαϑῖβ ἀγα {πὸ πιὰ 9]. οδβέιϑ οὐ ἰδ τι5 
1561. Βὲγ 41] {Πποϑο 1 ἀτὰ αὐξουν νὰ πη ]5Π 66, Πα ἃ πη 
οομηξογίθα οἷν Ὀγ ὑπ ν ουαβ νοι Κὶπα Πορ6 πὰ κοξ 
ἢΐβ5. ΒοπΊΘ. 

211.---ΜΑΟΒΏΟΝΙΌΒ ΤΗΕ ΟΟΝΟΌΙ, 

5ΗΕ ΨὙΠη0 οποὸ ἔγο οΚαα διποηρ ὑπο ζαϊ δῦ οὐ Ποὺ 56 χ, 
ἀαποίηρ ἢ Ποὺ οΟ] θη. οὐβίαπεϊζοβ πα ἀἰἸβρ] αγὶηρ 
ΠδΥ ποι, ἴδ ΠΟ ψοὺπ ὈΥ οἷά ἂρ ἃπα μ10 1685 
ἀΐβεαβθ Ηδεν Ἰονοῖβ, ψο πος τὰπ ἴο νγϑϊοοιηο ΠΟΥ, 
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ΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟῪ 

»"Μ᾿ ͵ ͵ Ἀ ᾽ » , ᾽ “- 

νῦν μέγα πεφρίκασι" τὸ δ᾽ αὐξοσέληνον ἐκεῖνο δ 
, , 

ἐξέλιπεν, συνόδου μηκέτι γινομένης. 

972... ΠΑΎΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΤΆΡΒΟΣΥ 

Μία ζοὺς χερσὶν ἔχω, στόματι στόμα, καὶ περὶ δειρὴν 
“ἄσχετα λυσσώων βόσκομαι ἀργυφέην, 

οὔπω δ᾽ ᾿Αφρογένειαν ὅλην ἕλον" ἀλλ᾽ ἔτι κάμνω, 
παρθένον ἀμφιέπων λέκτρον ἀναινομένην. 

ἥμισυ γὰρ Παφίῃ, τὸ δ᾽ ἄρ᾽ ἥμισυ δῶκεν ᾿Αθήνῃῃ": ὅ 
αὐτὰρ ἐγὼ μέσσος τήκομαι ἀμφοτέρων. 

215.--ΑΤΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Ἤ πάρος ἀγλαΐησι μετάρσιος, ἡ πλοκαμῖδας 
σειομένη πλεκτὰς, καὶ ́ σοβαρενυομένη, 

ἡ μεγαλαυχήσασα καθ᾽ ἡμετέρης μελεδώνης, 
γήραϊ ῥικνώδης, τὴν πρὶν ἀφῆκε χάριν. 

μαζὸς ὑπεκλίνθη, πέσον ὀφρύες, ὄμμα τέτηκται, δ 
“χείλεα βαμβαίνει φθέγματι γηραλέῳ. 

τὴν πολιὴν καλέω Νέμεσιν ἸΤ]όθου, ὅττι δικάξει 
ἔννομα, ταῖς σοβαραῖς θᾶσσον ἐπερχομένη. 

414... ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 

Τὴν πρὶν ἐνεσφρήγισσεν "Ἔρως «θρασὺς: εἰκόνα 
μορφῆς 

ἡμετέρης θερμῷ βένθεϊ σῆς κραδίης, 
φεῦ φεῦ, νῦν ἀδόκητος ἀπέπτυσας" αὐτὰρ ἐγώ τοι 

γραπτὸν ἔχω ψυχῆ σῆς τύπον ἀγλαΐης. 
τοῦτον καὶ Φαέθοντι καὶ "Λῖδι, βάρβαρε, δείξω, ἄ 

ΚΚιρῆσσαν ἐπισπέρχων εἰς σὲ δικασπολίην, 
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ΒΟΟΚ. ΜΡ. 2γη1--274 

π6 δασουὶν ἀοβίγοα, ποὺ Θῃ ον αὐ ἢον, ἀπά {πΠδξ 
γα Χ ἢ ΤἸΠΟῸΠ ἢ ὰ5 να πθ αὶ ἀνναν, βίησο ᾿ ΠΌΝΟΥ ΘΟ] 5 
ἰπἴο σομ]ιποίίοη. 

912...-ἑ ῬΑ ΠΌΒ ΒΠΕΝΤΙΑΕΙΌΘΒ 

ΙΡἤΕΒ5 Ποὺ Ὀγθαβῖβ, οὐν τηοα 5 ἀτὸ Ἰοϊηθά, ἀπά 1] 
δα ἴῃ ἀπ δβεγαϊ "θα ἔπτν του πα ΠΟΥ βινεὺ πθοκ, θεὲ 
ποῦ γεΐ 15 τὴν οοηῃαηιθϑὺ σομηρί οί ; 1 501} ἴο1}} τυυοοϊηρ; 
ἃ τη θὴ ΠῸ τοῖαϑοβ τη μοῦ ΡῈ. Ηαὶῇ οἵ Πευβ6]} 
5Πη6 Πὰ58 σἴνεη ἴο Αρῃγοαάϊΐα ἃπα Πα} ἴο Ρά]]ὰ5, ἀπ 
Ιτνναβϑῖα ἀνγὰν θοΐνγαθη ὑπὸ ἔνο. 

218.---ΑΠΟΑΤΉΪΑΒ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

55Ὲ ψ ῇη0 οὔθ 6] 4 Πουβ6]} 580. Πρ ἴῃ Ποὺ θοδαΐν, 
Πα 866 ἴο 5. Κ6 δὲ μ᾽] αἴθ ἔγοββοβ ἴῃ ΠΟΥ ΡΥ]46, 516 
νγη0 πϑ8ϑα ἴο ναιηῦ ἢ υ56 1 ργοοῦ ἀραϊηβὺ τὴν 6] 6 [Ὁ] 
Ραββίοῃ, 18. ποὺν οἱ ἃπα νυν Κ]οα ἀμ ΠΟΥ ΘΠ δι ἰς 
ΘΌΠ6. Ηεδι Ὀγθαβὶβ ἃγτα ρεπάθηῦ ἀπ ΠΟΥ ΘυΡΥονν8 
γ6 116 πη, ὑπε ἤντε οἵ ᾿ῸΡ ὄγεὸβ 156 ἀθδα πα ἢδὺ 
ΒΡΘΘΟΙ. ἰβ ἐγθι Ὀ  1ηο᾽ ἀπ 56 116. [6Ὰ]] στὸν Παῖγ5 ἐπε 
Νειηθβὶβ οἵ [ονο, θϑοδσβα ἔπ γ πάρα 7 βε]γ, σομλΐην 
βοοποϑβὺ ἴο ἔποβα γΠοῸ ἃγ6 ρῥγοπαάθϑί. 

214. ΡΑΌ ΠΌΣΝ Β5ΠΙΕΝΤΙΑΒΙΌΘΒ 

ΤῊΕ ἰπηᾶσο οἵ πιὸ ὑπαΐξ Τονὸ βἰαμηρεα ἴῃ ἐπς Ποῖ 
. ἀδρῦῃ5 οὗ τῆν πϑανῖ, ἔποι ἀοσὺ πονν, ἃ]ὰ5 ἢ ἃς 1 ΠΟ ΘῚ 
ἀγδαμηΐ, αἀἴβοννπ ; θὰ 1 πᾶν ἀπε ρμἱοξαγε οὔ ἐῃν 
θδαιν θησγανοά οἢ τὴν 801]. ΤΠαὶ, Ὁ οὐπ6] οπε, 
ψν1}} Θῃονν τὸ ἀπε ὅη, ἀπ σον ἴοὸ ἐπῸ Τοτὰ οἵ ΗΕ]], 
ἐπαῦ ἐπῸ Ἰυάσοιηθηΐ οἵ Μίποβ. πᾶν [Ἁ}} αυίοκου ἡ 
ἔῃ γ ποδά, 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

215. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥῪ 

Δειελινῷ χαρίεσσα Μενεκρατὶς ἔκχυτος ὕπνῳ 
κεῖτο περὶ κροτάφους πῆχυν ἐλιξαμενη: 

τολμήσας δ᾽ ἐπέβην λεχέων ὕπερ. ὡς δὲ κελεύθου 
ἥμισυ κυπριδίης ἤνυον ἀσπασίως, 

ἡ παῖς ἐξ ὕπνοιο διέγρετο, χερσὶ δὲ λευκαῖς ὮΝ 
κράατος ἡμετέρου πᾶσαν ἔτιλλε κόμην" 

μαρναμένης δὲ τὸ λοιπὸν ἀνύσσαμεν ἔργον ἔρωτος. 
ἡ δ᾽ ὑποπιμπ τλαμένη δάκρυσιν εἶπε τά ε" 

“ Σχέτλιε, νῦν μὲν ἔρεξας ὅ τοι φίλον, ᾧ ἔπι πουλὺν 
πολλάκι! σῆς παλάμης χρυσὸν ἀπωμοσάμην" " 

οἰχόμενος δ᾽ ἄλλην ὑποκόλπιον εὐθὺς ἑλέξεις" 
ἐστὲ γὰρ ἀπλήστου Κύπριδος ἐργατίναι.᾽ 

95106.--ΑΠΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΊΚΟΥ 
Σ Σοὶ τόδε τὸ κρήδεμνον, ἐ ἐμὴ μνήσεεμε. κομίζω, 

χρυσεοπηνήτῳ λαμπόμενον γραφίδι: 
βάλλε δὲ σοῖς πλοκάμοισιν' ἐφεσσαμένη δ᾽ ὑπὲρ ὦμω!: 

στήθεϊ παλλεύκῳ τήνδε δὸς ἀ ἀμπεχόνην" 
ναὶ ναὶ στήθεϊ μᾶλλον, ὅπως ἐπιμάζξιον εἴη -- ἢ 

ἀμφιπερι πλέγδην εἰς σὲ κεδαννύμενον. 
καὶ τόδε μὲν φορέοις ἅτε παρθένος" ἀλλὰ καὶ εὐνὴν 

λεύσσοις καὶ τεκέων εὔσταχυν ἀνθοσύνην, 
ὄφρα σοι ἐκτελέσαιμι καὶ ἀργυφέην ἀναδέσμην 

καὶ λιθοκολλήτων πλέγματα κεκρυφάλων. 1 

971.--ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ἽΑ ρσενας ἄλλος ἔχοι" φιλέειν δ᾽ ἐγὼ οἶδα γυναῖκας, 
ἐς χρονίην φιλίην οἷα φυλασσομένας. 

οὐ καλὸν ἡ᾿βητῆρες" ἀπεχθαίρω γὰρ ἐκείνην 
τὴν τρίχα, τὴν φθονερήν, τὴν ταχὺ φυομένην. 
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ΒΟΟΚ ΡΜ. 275-277 

ΟἹ ὔὮ.--Βν ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

ΟΝῈ αἰξουποο ρυειν Μεποογαςβ ἰὰν οαἰδίγεϊο θα 
ἴῃ 5'εερ υἱτ Πδὺ ἃγπὶ ὑνῖπθα τοὰπα Ποὺ Πιδδά. 
ΒοΙάϊν 1 επἰουοα Ποὺ Ρεὰ «πᾶ παᾶ ἴο τὴν ἀεὶρηΐ 
᾿ΔΟσΟΙΏΡ 5 Πη 6 ἃ ΠΑ] {πὸ Ἰοῦσμεν οἵ ἴονθ, θη 586 
γΌΚΕ 0, ἀπ ψ τ ἢ Ποὺ να Παπαβ βοῦ ἴο ἔθαυῖηρ οἂΐ 
4}] τὴν ᾿αἰγν. 8516 βἔσι σα {11 411 νγὰβ. ονϑῦ, δηὰ 

ἐπ θη βαϊά, ΠΟΥ ογοϑ ἢΠ1οα ἢ ἴδανϑ : “ Ὑὐγοίοῃ, γοιι 

ανε παᾶὰ σὑοῦγ νν11]], ἀπ ἴαϊκθπ ὑπαὺ ἴου ψῃῖο 1 

οἴξεῃ ταΐαβεα νοὰγν σο]ὰ ; ἃπα πον γοῖι ψΨ1}} Ιδανα τη6 

ἃΠα ἴακα ἃποῦμπευ ἕο γοῦν Ὀγθαβῦ; ἴθ γοὰ ἃ}} ἃ1Ὲ 
βεσνδηΐβ οἵ ἰηβαύαθ]6 Ογρυῖβ.᾽ 

210.--Α͵ΑὙΑΤΉΓᾺ5 ΒΟΒΟΙΓΑΒΘΤΙΟΌΘΒ 

ΤῊΙΒ οοἵἵ, Ὀυῖσῦ ψ ἢ ραΐξευηβ. νου κοα ἴῃ σο]ά, 1] 
Ῥυησ [Ὁ πα, τὴν θυ146 ἴο θΡ6. ὅϑδεὺ 10 οπ ἔν ἢν, 

πα Ρυἐεϊπρ ὑΠ15 ἴποκοὺ ονεὺ ἐν που] άοτβ, ἄγαν τὖ 
τουπα ἔν νϊΐα θοβοῖη. Υδᾷ, μἷπ Ὁ Ἰοννοὺ, ἐπαὶῦ 1 

τᾶν οἰποῖασα ἔν Ὀγθαβῖβ, νου ηἢ οἷοβα τοι {Π 66. 

Ἴ Π656 νΘΑΥ ἃ5. ἃ τηδίάθη, θὉ τπηανοϑὺ ὑπο φοοπ ΡῈ 

ἃ τηαΐτοι υνἹ ἢ ἔαϊν ἔγυϊῦ οἵ οἴξρτγιηρ, ὑπαΐ ΤΠ τηὰν σοῖ 
ἘΠ6 6 ἃ ιν ἢρδά- απ, ἀπ ἃ δαϊγτ-ολα] δοὺ ἢ 
ῬΓΕοῖοι5 β[ο 68. 

211.---ΕἸΑΤΟΒΤΗΈΕΝΕΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

ΤΕΥ τηϑ]ες "6 ἔρον οἴπειβ. [1 σὰπ ἴονα υυὐ ὙγΟΙΊ6Π, 

ὙΠο56. ΟΠΔΥ 8 ΤῸ ΠΟΤῈ Θηδυτίηρ. ὙΠοτΘ ἴβ ΠῸ 
Ῥεδαΐν ἴπ γουδῃς αὖ ἴῃ6 ἂρὲ οἵ ριυβροτῖν; 1 μαῖα 
Πα απἰκίηα Παῖν ἐπα θορίη5 ἴο στον ἴοο 500}. 
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σΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

218.--ΑἙπ᾽᾿ΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Αὐτή μοι Κυθέρεια καὶ ἱμερόεντες "Ἔρωτες 
τήξουσιν κενεὴν ἐχθόμενοι κραδίην, 

ἄρσενας εἰ σπεύσω φιλέειν ποτέ: μήτε τυχήσω, 
μήτ᾽ ἐπολισθήσω μείξοσιν ἀμπλακίαις. 

ἄρκια θηλυτέρων ἀλιτήματα: κεῖνα κομίσσω, 
καλλείψω δὲ νέους ἄφρονι ἸΠιτταλάκῳ. 

219... ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Δηθύνει Κλεόφαντις" ὁ δὲ τρίτος ἄρχεται ἤδη 
λύχνος ὑποκλάζειν ἢ ἧκα μαραινόμενος. 

αἴθε δὲ καὶ κραδίης πυρσὸς συναπέσβετο λύχνῳ, 
μηδέ μ᾽ ὑπ᾽ ἀγρύπνοις δηρὸν ἔκαιε πόθοις. 

ἃ πόσα τὴν Κυθέρειαν ἐπώμοσεν ἕσπερος ἥξειν, 
» ᾽ ΝΣ ας; ΄ , " “ 

ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἀνθρώπων φείδεται, οὔτε θεῶν. 

280.--ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΊΚΟΥ 

ἯΙ ῥά γε καὶ σύ, Φίλιννα, φέρεις πόνον; ἢ ῥα καὶ αὖτ’ 
κάμνεις, αὐαλέοις ὄμμασι τηκομένη; 

ἢ σὺ μὲν ὕπνον ἔχεις γλυκερώτατον, ἡμετέρης δὲ 
φροντίδος οὔτε λόγος γίνεται οὔτ᾽ ἀριθμός; 

εὑρήσεις τὰ ὅμοια, τεὴν δ᾽, ἀμέγαρτε, παρειὴν 
ἀθρήσω θαμινοῖς δάκρυσι τεγγομένην. 

Κύπρις γὰρ τὰ μὲν ἄλλα παλίγκοτος" ἕν δέ τι καλὰ 
ἔλλαχεν, ἐχθαίρειν τὰς σοβαρευομένας. 

281... ΤΠΤΑΥΛΟΥ ΣΙΔΛΕΝΨΆΡΙ 

Χθιζᾶ μοι “Ἑρμώνασσα φιλακρήτους μετὰ κώμους 
στέμμασιν αὐλείας ἀμφιπλέκοντι θύρας 
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ΒΟΟΚ ΡΝ. 2η)8--28:1: 

218.--ΑΑΑΤῊ ΑΒ. ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

Μλυ Δρ]ινοάϊξς ᾿ο 99} ἀπα τπΠῸ ἀαυ]ηρ ΤΠονος πλο]ὶ 
ΤΥ ΘΙ ΥΥ Ποαγὲ ἴον παΐο οὗ πγο, 1 1 ὄνοὺ ἃ1ὴ ᾿πο] 6 6 
ἴο ἴονὸ τη ]65. δῖαν 1 ἤθνοὺ λα 6 56 ἢ ΘΟΠα]Π 6515 ΟΥ 
[Ἁ}] ᾿πῖο ὑπὸ σγάνου βίη. [Ὁ ἴθ. ὁποιρ ἴο 5ἷη νυ ἢ 
ννοθοη. ΤῊΪ5 1 ψ1} πα] σα ἴπ, ῦ ᾿Ιδᾶνο νοι ηρ᾽ ΠΊΘῊ 
ἴο ΤΌ] 151} ΡΙΓ α]αοι5. 1} 

ΑΠΌ ΒΠΙΕΝΤΙΑΕΙΠΒ 

ΟΠΕΟΡΗΛΝΤΙΒ 66] αν 8, Δα [ὸῪ {Π {Πν ἔπ 6 ἔπ υν]οὶς 
ΟΥ̓ ἀπδ ἸδΡ Ῥορίη5 ἴο αἀἸῸῸΡ «πη γὰριαὶν ἴδάήο. 

γγου]α {παῖ {Π 6 Βς- ἴῃ Τὴν ραν νοι] 5ἴηῖς ν τ ἢ 

πὸ Ἰὰτὴρ πα αἴ ποῦ {Π|15 Ἴοπρ; γγΠ11 6 θα τὴ6 νυ ἢ 
5] 6 ΡΙ 685. ἀοβϑῖνο Απ! μὸν “οὔϊεη. 586 ϑίγογβ ἴοὸ 
Ονεμοτεα ἴο οομηδ ἰπ {ΠεῸ δνοπίηρ, θυ 5116 ΒΟΥ Ρ]65 
ποῦ ἴο οἴε πα θη πα σοάϑ 4ΠΠ|κο.Ψ 

280..-ΑΟΘΑΤΗΙΑΘ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

Δαν ἔποῦ ἴοο ἴῃ μα, ὮΙ] πα, αὐὸ ποι ἔοο 5οῖ, 
ἀηα ἀοκῦ ὑποι νναθῖο ἀννὰν, ἢ Ἰναχηΐδηρ; ΟΥ̓ 5 δι 0 ὁ 
ἄοκῦ ὑπο Θη]ον ϑυνθοξοβῦ ἜϊεΘρ, ΜΓ πὸ ὑποιρ! δ, ΠΟ 
οουπῦ οἵ τὴν βι δυῖηρ ἢ ΓΘ. βα1η 6. 5Π4}} "θῈ ὁπ6 ΓΝ 
ἴῃν Ἰοῖ, ἀπὰὶ 1 5118}} 566. ἀν οἤθοῖκβ, υυοίοῃθα οἱ], 
ἀνοπο οα ἢ Ποοας οἵ ἴθανβ. Ογνρυῖς ἰς ἴῃ 4}} εἴβα 
ἃ τηλ]Π σηαηῦ σοάά 685, Ὁ οπο νἱἰσίπο ἴθ Πογ5, ὑπαΐ 
516 Παΐοβ ἃ ργθα6. 

281.--ΡΑ 15 ΒΠΙΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

Ὑπϑτεπῦλυ Ηδιγηοηδϑθα, ἃ5 ΔίοΥ ἃ οαΌι56. Ϊ ννὰβ 
Πα σησ ἃ γα ἢ οἡ. ΠΟΥ οὐἴον «οὐ, ρΡοιγθα ἃ ΤῸ’ οἵ 

ΤΑ ποίονϊοιβ Ραα οἠαγαοῦου. δῦ Αὐπθηβ, ντηθηύϊοηθα Ὀν 
ΑΘΒΟΠ 68. 
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ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥῪΥ 

ἐκ κυλίκων ἐπέχευεν ὕδωρ: ἀμάθυνε δὲ χαίτην, 
ἣν μόλις ἐς τρισσὴν πλέξαμεν ἀμφιλύκην. 

ἐφλέχθην δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ὕδατος" ἐκ γὰρ ἐκείνης 
λάθριον εἶχε κύλιξ πῦρ γλυκερῶν στομάτων. 

᾿ς 2382..-ΑΠΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΊΚΟΥ 

Ὁ} ῥαδινὴ Μελίτη ταναοῦ ἐπὶ γήραος οὐδῷ 
τὴν ἀπὸ τῆς ἥβης οὐκ ἀπέθηκε χάριν, 

ἀλλ᾽ ἔτι μαρμαίρουσι παρηΐδες, ἐ ὄμμα δὲ θέλγειν 
οὐ λάθε' τῶν δ᾽ ἐτέων ἡ δεκὰς οὐκ ὀλίγη; 

μίμνει καὶ τὸ φρύαγμα τὸ παιδικόν. ἐνθάδε δ᾽ ἔγνω 
ὅττι ὙΠ ἢ νικᾶν ὁ χρόνος οὐ δύναται. 

583 -- ΠΑΎΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΆΝ 

Δάκρυά μοι σπένδουσαν ἐ ἐπήρατον οἰκτρὰ Θεανὼ 
εἶχον. ὑπὲρ “λέκτρων πάννυχον ἡμετέρων" 

ἐξότε γὰρ πρὸς Ὄλυμπον ἀνέδραμεν ὃ ἕσπερος ἀστὴ 
μέμφετ ο μελλούσης ἄγγελον ἠριπόλης. 

οὐδὲν ἐφημερίοις καταθύμιον" εἴ τις ᾿ὡὃρώτων 
λάτρις, νύκτας ἔχειν ὥφελε Κιμμερίων. 

284... ῬΟΥΦΙΝΟΥ͂ ΔΟΜΕΣΤΊΚΟΥ 

Πάντα σέθεν φιλέω: μοῦνον δὲ σὸν ἄκριτον ὄμμα 
ἐχθαίρω, στυγεροῖς ἀνδράσι τερπόμενον. 

285..--ΑΤΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

Εἰργομένη φιλέειν με κατὰ στόμα δῖα “Ῥοδάνθη 
ζώνην παρθενικὴν ἐξετάνυσσε μέσην, 
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ΒΟΟΚ ΝΡ. γ28ὃ:τ-- ὃς 

νναΐον ἡ πλὸ, πα Παϊίζοποα τὰν [αΐν, νν πῖον μα τα]κ 
5116 ἢ μαϊηδ τὸ σαν} ἔπᾺ Ὁ 10 νοι] πανὸ Ἰαϑίο ἔπγθο ἄπ γ5. 
ΒΒ ἀπὸ ναῖον βοὸῦ στὴ }}1 {πὸ τποῦὸ ἁσίονν, ἴον {ΠῸ 
μάθε ἤτο οὐ ΠΟΥ συνθοῦ 105. νγὰβ πὶ πὸ 70 

282.---ΑΟ ΑἸΤΉΤΑΒ5. ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

5νΈΝ θεαὶ Μ ΕἸτο, ποι». ποὺν ἡ ὑπ ὑπγοϑῃο]α οὗ 
οἷά ἀρὸ, Πὰ8. ποῖ ἰοβὲ ἔΠ6 ογὰσα οὔ γοιίῃ ; 51}}} Ποῖ 
ΒΝ δὶς ἅτ 6 ΡΟ] σα, πα ΠΟΥ γε ἢδ5 ποῦ Γογροΐξεη ἴο 
οματ. Ὑεῖ Ποὺ ἀδολᾶθβ ἀγὸ ποὶ δεν. Ηδὺ ΟἼΠ5}} 

᾿ϊ σἷν βρίνῦ βαγνῖνοβ ἴοο. ΤΠ. ἰαυρηῦ τὴς ἐπαῦ Εἶπε 
οαηπηοῦ σά πι6. παΐιγδ. 

289..-ἑῬΑΌΠΌΒ Β5ΠΙΕΝΤΙΑΕΒΙΌΒ 

ΟΠ [1Ὧδὴ ἰόνθάθ]ε Ποαπο 411] πἰσῃδ 1} τὴθ. θα Ὁ 506 
ΠΠΘΝΟΥ ὁδαθοα ἔχοι γθορίηρ Ρἰδοοιιον. Ετομὶ {πὸ 
Ποῖ δὴ {ΠπῸ ἐνθηΐησ 5ἴαν θθσαι ἴοὸ τποιηΐ ὑπὸ 
ιθᾶνοῃ, 5η6 οβο] Ὁ ἴῸΓ Ρεῖπο που] 4 οὔ ἐπὲ 
ΠΟΥ ΟΝ 5 ἄνα, ΝΟΥ ἴθ Ππιδῦ ἃ5. τηογία ]5. νοῦ ]Ἱα 
Βαανα ἰδ; ἃ βευναηΐδ οὔ [νονὰ ΓΕ αυϊ 65. (ἸΠΠΊΟ 8 
Πρ 5, 
᾿ 

284-.- ἘΠΕΙΝῸΒ ὈΟΜΕΒΤΙΟΌΘ 

Ἴ πον δνευνὑ ἴῃ ἴῃ γοι. [Παΐθ ΟὨΪν γον τπ6}15- 
σου πΐη σ᾽ ΘΥ 6 Υ Β 16 ἢ} ἰ5 Ρ] αβοα Ὀγ οὐΐοιια τη ἘΠ. 

᾿ 

285ὅ.- -ΑΟΑΤῊΉΪΓΑΒ5 ΒΟΗΟῚΙ, ΑΘΤΙΟΌΘ 

ἴινινῈ ποάδηῃί!θ, θείη ργενθηςθα ἔγομ Κίβϑίηρ, 
16, πο Ια Ποὺ τηδϊάθη σίγα] βἰγοῖο θα οὐδ θεύν βει 
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ΟΠ ΕΚ ΑΝΤΗΘΙΟΘΟΥ 

καὶ κείνην φιλέεσκεν" ἐγὼ δέ τίς ὡς ὀχετηγὸς 
ἀρχὴν εἰς ἑτέρην εἷλκον ἔρωτος ὕδωρ, 

αὐερύων τὸ φίλημα: περὶ ζωστῆρα δὲ κούρης 
μάστακι ποππύζων, τηλόθεν ἀντεφίλουν. 

ἣν δὲ πόνου καὶ τοῦτο παραίφασις' ἡ γλυκερὴ γὰρ, 
ζώνη πορθμὸς ἔην χείλεος ἀμφοτέρου. 

280...-ΠΑΥ̓ΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 

Φράζεό μοι, Κλεόφαντις, ὃ ὅση χάρις, ὁππότε δοιοὺς 
λάβρον ἐπαιγίζων ἶσος ἔρως κλονέει. 

ποῖος ἄρης, ἢ τάρβος ἀπείριτον, ἠὲ τίς αἰδὼς 
΄ ν᾿ 7 , 7 

τούσδε διακρίνει, πλέγματα βαλλομένους; 
ν 7 Ν ΄, Ε 

εἴη μοι μελέεσσι τὰ Λήμνιος ἥρμοσεν ἄκμων 
δος δ Υἐ 4 “ ᾿ 

δεσμά, καὶ ᾿Ε φαίστου πᾶσα δολορραφίη" - 
- ΄ ΄ Ν Υ εἶ 

μοῦνον ἐγώ, χαρίεσσα, τεὸν δέμας ἀγκὰς ἑλίξας 
7 ᾽ - ο ΄ 

θελγοίμην ἐπὶ σοῖς ἅψεσι βοσκόμενος. 
Γ ΄σ΄ Ἷ ΄ 

δὴ τότε καὶ ξεῖνός με καὶ ἐνδάπιος καὶ ὁδίτης, 
πότνα, καὶ ἀρητήρ, χὴ παράκοιτις ἴδοι. 

287..-ΑΤἌΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

Σ πεύδων εἰ φιλέει με μαθεῖν εὐῶπις ᾿Ιδρευθώ, 
πείραζον κραδίην πλάσματι κερδαλέῳ" 

τ Βήσομαι ἐς ξείνην τινά που χθόνα' μίμνε δέ, κού; 
ἀρτίπος, ἡμετέρου μνῆστιν ἔχουσα πόθου." 

ἡ δὲ μέγα στονάχησε καὶ ἥλατο, καὶ τὸ πρόσωπον 
πλῆξε, καὶ εὐπλέκτου βότρυν ἔρηξε κόμης, 

καί με μένειν ἱκέτευεν" ἐγὼ δέ τις ὡς βραδυπειθὴς 
ὄμματι θρυπτομένῳ συγκατένευσα μόνον. 

ὄλβιος ἐ ἐς πόθον εἰμί: τὸ γὰρ μενέαινον ἀνύσσαι 
πάντως, εἰς μεγάλην τοῦτο δέδωκα χάριν. 
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ι.ι5, πὰ Κορ Κιβθίησ ἴδ, 16 1, ΠΠἰκὸ ἃ σαγΉΠῸΥ, 

αἀϊνεγξοα ὑπὸ σἔσθαπι οἵ Ιονο ἴοὸ ἀποῦθον ρμοϊπηξ, βιιοὶς ρ; 
ἋΡ ἀπῸ Κἰβθ, ἀπά 80 γοϊασπο Ὁ το ἃ αἰϊδίαπος, 
ϑιδ οκίη ν ἢ τὴν 105 οἡ ποὺ οἴνάϊο. νεπ {Π|5 ἃ 
Επ{ΠῚῸ Θαϑθο τὰν μαΐη, ον ὑΠῈ ϑυνεοὺ οἰνά]ο ννὰβ Κὰ 
ἃ ἔουγυ Ρἰ νην ΠΠΌΠα ᾿ἰρ ἴο Ἰ᾿ρ. 

280.--ΡΑΌΠΌΒ ΒΙΠΕΝΤΙΑΠῸΒ 

Τηινκ, (Ἰδορμαηῖ5, νυν Πα δ Ἰὸν Ὁ 15. θη {πὸ Θ[ΟΥ 

οἵ Ἰονὲ ἀθβοθπαβ 1} ἔτ ν ἢ ἔννο Πδαγῖβ. θα} }ν, ἴοὸ 

ἴοβϑ ἔθη. ὑὐ Παΐ ννὰγ, οὐ οχ γεμϊον οἵ ἔσαν, οὐ νυ μαΐ 

5Π δ 5Π4}} σα Ππ6γὺ {Π 6 ἃ5 πον απἰνίπε ὑπο ῖν ̓ 05 ἢ 
νου] παΐμα νοσα ὑπε [εἰξευβ πα {πὸ ΓΘ ἴδ δια}, 

Ηερμαδβίιβ, σα πη οἷν τουρο. [(εὉ πὸ ΟΗΪΥ ΟΪδ50 
{πδὸ ἴο πιθ, τὴν ϑυνθοῖ, ἀπ ἔδεα οὐ {π᾿ ν᾿ Πἰμ}05 ἴο τὴν 

Ποαγ 5. οοηΐοπΐ. ΤΠ θη, ἴον 41} 1 σάτα, ᾿εὖ ἃ βἰγα ΠΡῸΥ 

566 116 ΟΥ̓ Τὴ Οὐ ΘΟϊ ΓΔ), ΟΥ̓ 8. ἔγάνο! ον, ἀθᾶν, 

ΟΥ ἃ ΟἰοΥΟ ΤΠ8}), ΟΥ̓ΘΝΘΙ ΤΥ νν 6. 

987..- ΛΑΟΘΑΤΗΙΑΘ 9ΟΗΟΙ,ΑΘΤΙΟΌΒ 

Οὐπιοῦβ ἴο ἢπά οὐ 1 ἸΙονεῖν Εγειτ πο νου ἰοπα οἵ 
τη6, 1 τεβίθα ποὺ ποασὶ ᾿γν ἃ δι 016 Γ]Θο πο. [5ε]4, 

“1 ἃ σοἴηρ ἀθγοὰα, τ ΓΘΙ.ἀ 11, τὴν α6αν, [ἢ ἐμ] 

ἃ Πα Ἔν εῖ τη] οἵ τὴν ἰονθ. εΐ 516 σάν ἃ ογεὰαΐ 

ΟΥ̓, πα ᾿ἰοαρῦ ἀρ, ἀπ Ρεαὺ Ποὺ ἕλοο ψ ἢ πο Παπᾶς, 
ἀπ ἴογα {πὸ οἠ αβίουβ οἵ πὲὺ γα θα Παὶν, με σσῖπρ τὴ 
ἴο τεπηὰΐϊη. ΤἬΉΘη, 45 οη6 ποὺ δαβν ρΡοιβιιδ θα ἀπά 

αν ἢ ἃ αἰἰδοα ϑῆθα Ἔχρυθβϑίομ, 15 οοηβοηϊε. [ἃ 
ΠΆΡΡΡ ἷπ μὴν ἴονθ, ἴοῦ πὰ} 1 ν]5Π 64 ἴο ἦο ἴῃ δὴν 
οἄδ6, {πῶ 1 σταυζεα ἃ5 ἃ σγϑαῖ ἔΆνΟΟΣ, 
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988.-.-ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑ ΟΣ 

᾿Εξότε μοι πίνοντι συνεψιάουσα Χαρικλὼ 
“λάθρη τοὺς ἰδίους ἀμφέβαλε στεφάνους, 

᾿ πῦρ ὀλοὸν δάπτει με; τὸ γὰρ στέφος, ὡς δοκέω, τι 
εἶχεν, ὃ καὶ Γλαύκην φλέξε Κρεοντιάδα. 

589. -ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ἫἩ γραῦς ἡ τρικόρωνος, ἡ ἡμετέρους διὰ μόχθους 
μοίρης ἀμβολίην πολλάκι δεξαμένη, 

ἄγριον ἦτορ ἔχει, καὶ θέλγεται οὔτ᾽ ἐπὶ χρυσῷ, 
οὔτε “ζωροτέρῳ μείζονι κισσυβίῳ" 

τὴν κούρην δ᾽ αἰεὶ περιδέρκεται: εἰ δέ ποτ᾽ αὐτὴν 
ἀθρήσει κρυφίοις ὄμμασι ῥεμβομένην, 

ὦ μέγα τολμήεσσα ῥαπίσμασιν ἀμφὶ πρόσωπα 
πλήσσει τὴν ἁπαλὴν οἰκτρὰ κινυρομένην. 

εἰ δ᾽ ἐτεὸν τὸν "λδωνιν ἐφίχαο, ἹΤερσεφόνεια, 
οἴκτειρον ξυνῆς ἄλγεα τηκεδόνος. 

ἔστω δ᾽ ἀμφοτέροισι χάρις μία" “τῆς δὲ γεραιῆς 
ῥύεο τὴν κούρην, πρίν τι κακὸν παθέειν. 

290.---ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 

Ὄμμα πολυπτοίητον ὑποκλέπτουσα τεκούσης, 
συζυγίην μήλων δῶκεν ἐμοὶ ῥοδέων 

θηλυτέρη χαρίεσσα. μάγον τάχα πυρσὸν ἐρώτων 
-λαθριδίως μήλοις μίξεν ἐρευθομένοις" 

εἰμὴ γὰρ ὁ τλήμων φλογὶ σύμπλοκος' ἀντὶ δὲ μαζῶν, 
ὦ πόποι, ἀπρήκτοις μῆλα φέρω παλάμαις. 

291]1.-ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ͂ 

Εὔ ποτ᾽ ἐμοί, χαρίεσσα, τεῶν τάδε σύμβολα μαζῶν 

ὥπασας, ὀλβίξζω τὴν ἈΡΙΗ͂ ὡς μεγάλην' 
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288..-ΡΑΌΠΓ ΒΠΕΝΤΙΑΕΙ 

Ἐνπε βίης (Πα ΚΊὸ, Ρο᾽ανίην ν ἢ στὴ ἀὉ {πὸ [οαϑῦ, 
Ρὰϊ ΠΟ νυ δαὶ] 5] ν ̓ν ΟΝ αν Ποὰα, ἃ ἀθλ]ν ἔτε ἄθνοιι δ 

π6 : ἴον {ΠῚ τυυθα τ], 10 Βοουη5, Πδ 4 ἴὰ ἰδ βομηθι ϊη οὗ 
{Ππ6 ρμοΐβοῃ ὑπαΐ νυνὶ (τἸαποο, ἔπΠ6 ἀαυῃξον οὗ Οσοοη. 

289... -.ΑΟΑΛΤΉΊΪΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

ἼΤηΕ οἱ Παρ, ἐπγῖοο ἃ5 οἱ ἃ5. ὑπὲὸὲ οἱ δϑὲ οσονν, γγῆῸ 
᾿ὰ5 ΟὔΘ ἢ [ῸΥ τὴν ΒΟΥΤῸνν σοῦ ἃ πον ἰθαβο οὗ Πρ, Πὰβ 
ἃ βαναρσο Πποαγί, ἀμ] νν 1} ποῦ θῈ βοξιοποϑα οἰγπον Ὀν 
σοϊα οὐ ὃν συδαΐου πα βγη οΥ σα ρα Ὁ ἴ5. νγατοῃ την; 
Ἁ} γουηα ὑπὸ οἵν]. [ἔ 5Π6 δ ΟΥ 5665 ΠΟΥ εὐ 85 απ θυην 
ἴο τὴ8 ξαγείνε!ν, 516 ἀοὔῦπα!ν ἀαγδ5 ἴο δἰαρ ὑΠπ6 τε Ποὺ 
ἀαυ]ηρ5 ἔδος ἀπα ὑπαϊκο ΠῸῚ ΟΥΥ Ρἱ θοιβῖγ. [1 "ΡῈ 
ἔσθ, Ρούβθρῃομο, ὑἐπαὺ τοὺ αἸά80 ἰονε Δάοηΐβ, ρμὶν 

ὑπὸ ρΡαΐῃ οἵ οἷν τηαἴι} μαββθίοη ἀπ] σγαπῦ τ5 θοῦ ὁ ο 
ἔανοιν. [16 νου {ἢ 6 οἷν] ἴτομ ὑῃς ΟἹ ννομηὰη 6 οὸ 
58ῃ6 τηροῖβ ν ἘΠ ΘΟΠ16 τ 5οἤλΠ6 6. 

990.--ΡΑΌΙ]5 5Π.ΕΝΤΙΑΒΙ 8. 

Εμσθινο ΠΟΥ τοῦ Υ5. ΔΡΡΙΘΠΘηβῖνα αγοθ, {πὲ 
ον ηρ᾽ ΡἿ] ρανθ 6. ἃ ΡΆΠ ΟὗἨ ΤΌΒΥ ΔΡΡΙ65. 1 

ὑΠῖηὶς 586 Βια βϑογθῦν Θηβουο ]]οα ὑΠπο86 το ἀρ} ]Ὸ5 
ἢ ὑπ ἴον ὴ οὗ Ἰἰονϑ, ἴον 1, δἰδοὶς ̓  ἅτ γαρροα ἴῃ 

ἤδτηθ, ἃπα ἰπϑίθδα οἵ ὕνγο Ὀυθαβίβ, γε σοάϑβ, τὴν ρατ- 
ῬΟβθ 685 απ 5 σγᾶβρ ἔνγο ΔΡ0|658. 

920].-. ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

ἴξβ, τὴῦ ϑυνεαῖ, γοὰ σᾶνα τὴ ἔπθβθ ὕννο ρ0]65. ἃ5 
ἴοκοὴ5 οἵ νοῦν Ὀγθαβῖθ, ΤΠ Ό]655 νοι [ῸΥ γοῦν σγδαῦ 
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εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς μίμνεις, ἀδικεῖς, ὃ ὅτι λάβρον ἀνῆψας 
πυρσόν, ἀποσβέσσαι τοῦτον ἀναινομένη. 

Τήλεφον ὁ ὁ τρώσας καὶ ἀκέσσατο' μὴ σύγε, κούρη, 
εἰς ἐμὲ δυσμενέων γίνεο πικροτέρη. 

292... -ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 
, ΄“ ᾿ ΄ Ν Ἁ ’ »“" ΄ 

πέραν τῆς πόλεως διάγοντος διὰ τὰ λύσιμα τῶν νόμων 
ε Ν Ν Ν “-“ ΄ 

ὑπομνηστικὸν πεμφθὲν πρὸς Παῦλον Σιλεντιάριον 

᾿Ενθάδε μὲν χλοάουσα τεθηλότι βῶλος ὀρώμνῳ 
φυλλάδος εὐκάρπου πᾶσαν ἔδειξε χάριν' 

ἐνθάδε δὲ κλάξουσιν ὑ ὑπὸ σκιεραῖς κυπαρίσσοις 
ὄρνιθες δροσερῶν μητέρες ὀρταλίχων' 

καὶ λιγυρὸν βομβεῦσιν ἀκανθίδες: ἡ δ᾽ ὀλολυγὼν 
τρύζει, τρηχαλέαις ἐνδιάουσα βάτοις. 

ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος, ἐπεὶ σέο μῦθον ἀκούειν 
ἤθελον ἢ κιθάρης κρούσματα Δηλεάδος; 

καί μοι δισσὸς ἐ ἔρως περικίδναται" εἰσοράᾳν γὰρ 
καὶ σέ, μάκαρ, ποθέω, καὶ γλυκερὴν δάμαλιν, 

ἧς με περισμύχουσι μεληδόνες" ἀλλά με θεσμοὶ 
εἴργουσιν ῥαδινῆς τηλόθι δορκαλίδος. 

293... -ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

ἀντίγραφον ἐπὶ τῇ αὐτῇ ὑποθέσει πρὸς τὸν φίλον ᾿Αγαθίαν 

Θεσμὸν᾽ Ἔρως οὐκ οἶδε βιημάχος, οὐδέ τις ἄλλη 
ἀνέρα νοσφίζει πρῆξις ἐρωμανίης. 

εἰ δέ σε θεσμοπόλοιο μεληδόνος ἔργον ἐρύκει, 
οὐκ ἄρα σοῖς στέρνοις λάβρος ἔνεστιν ἔρως. 

ποῖος ἔρως, ὅτε βαιὸς ἁλὸς πόρος οἶδε μερίξ ιν 
σὸν χρόα παρθενικῆς τηλόθεν ὑμετέρης; 
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ΒΟΟΚ Ν. 291--293 

[ἀνοῦν ; θὰῦ 1 γοιμ οἷν ἀθθὸ5. πὸ ον Ρεγομε {Ππὸ 

ἈΡΡ] 65, γοῖ ὁ πὸ ὙνγΌ πο ἴῃ γΘΡ σο ἴὸ «ίοπο {πΠῸ 

ἤεγοο ἢν νοι ΠΠ. ΤΟΙ μι ννὰ5. Πα] θγ Ὠΐπι 
χη πανὶ Πἰμι ἢ; ἄο ποῖ, ἦδαν, 6. Οὐ Ε]]ῸΥ ΠΤ 
ΘΠΘΏΙΥ ἴο ΠΊ16. 

2923.--͵ΑὙΟ ΑΤΉΙΑ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΊΙΟΌΒ 

Τ]ἄπὸς γον ον ἰοὸ ΤΠ αμίμς δι οι αν δὼ Ι σαϊμίας τυδτίε 
δἰαμψέη. ΟΝ [ Ορροπὲίο ὑαηὴ ὁ {᾿ς θοῦρον “5 7107 ἐμοῦ 
ριώροδο ΟΠ δἰ γι ο ἰανν 

Ηππε ἐπε Ἰἰαπα, οἸου πο 1[561 ἴῃ σγδοποῦν, ἢ ὰ5 
γον α ]εα πὸ {8}} ἘΣ ἱαὐν οἵ {πῃ τς ἢ ΓΟ] ασο, ἀπ ΠΟΤῈ 
γγαγ] 6 ἀποὺ παν ΟΥ̓ 5565 ὑΠ6 δἱνεβ, πὸνν τη ΠΟ 5 
οὗ Τοπάον οἢ θα. ἘΠ᾿ Ὸ σο]-ἤπο ἢ 5 βίην 5ῃγΠΠ}ν, ἀπὰ 
ἀπε ταν] 6-ἀονο τηθὰη5. ἔγουη 185. Πομγα ἴῃ ἐπα ἐΠποὴν 
τπϊοκοῖ. Βυΐ ψῇηδὺ Ἰον να 1 ἴῃ 41] {Π||5, 1 ψῃῸ 
νου] γαϊπον ΠΘΔΥ γοι νοϊθθ ὑπὰπ ὑπὸ ποῖος οἵ 
ἈΡΟΙ]ο 5 πασρ ὃ Ἵν ἰονὸβ θοβεῦ πὸ; 1 Ἰοπρ ἴο 566 
νοι, τὴν Παρ 0. ἐγ πα, ἀηἢ ἴὸ 566 ἀπὸ συνοοῦ ΠΕΙῸΓ, 
1Π 6 που». 5 Οἵ νγἤομ σοπϑιηηθ τη ; θα {ΠῸ Ἐδω. 
ΚΟΘΡ5 τὴ ποῦ Ὧν τῸ πὰ {Ππαῦ 5] ποὺ ἔμννη. 

299.-ῬΡΑΌΠῸΒ ΒΘ ΕΝΤΙ ΔΈΓΠΙΒ 

ΤΠερέψ ον ἐδ σαριθ σμὔ εοι [ὁ ἠϊς Πγἱοηεί 41 σαἰ ας 

Τονε, ἐπα νοοῖ, Καοννβ ποῦ Τ[μανν, ΠΟΥ 065. ἅἢν 
οἴου νοῦ κΚ ἔθὰν ἃ τὰ ἀὐννὰν ΤΓΌτ ἔσιια ρθαβοίοη. [ἢ 
{ΠπῸ Ια θουν οὐ γοῦν ἰὰνν ἔα θ5. ΠΟ] 5 γοῖ θαοκ, ἔπ δὴ 
ἤούοο ἰόν ἄν ε}}]5 ποῖ ἰπ νοι Ὀγεαθί. ΥΥ̓Παὐ ἸΣΣ Ϊϑ 
{παΐ, θη ἃ ΠΑΡΤΟν δίχα οὗ {πῸ 56ὰ οδῃ ΚοδΡ γοι 
ἀραγτὲ ἔγοιη. γοιν θο]ονοα δ 1 οαηῆθυ 5Πποννοα ἀπὸ 

1 Νοιῃῖησ νοῦ] οὐρα ΤΟΙ ρ ι8᾽ νγουμα, Ἰϑαῦ ἴσοι οὗ ὑπὸ 
Βρϑᾶν ὑπαῦ ᾿πηϊούοα 1, 
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νὴ χόμενος Λείανδρος ὅσον κράτος ἐστὶν ἐρώτων 
δείκνυεν, ἐννυχίου κύματος οὐκ ἀλέγων" 

σοὶ δέ, φίλος, παρέασι καὶ ὁλκάδες" ἀλχὰ θαμίζεις 
μᾶλλον ᾿Αθηναίῃ, Κύπριν ἀπωσάμενος. 10 

θεσμοὺς Παλλὰς ἔχει, [[αφίη πόθον. εἰπέ" τίς ἀνὴρ 
εἰν ἑνὶ θητεύσει [ἰαλλάδι καὶ Παφίῃ; 

294... ΑΠΤΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Ἢ γραῦς ἡ φθονερὴ παρεκέκλετο γείτονι κούρῃ 
δόχμιον ἐ ἐν λέκτρῳ νῶτον ἐρεισαμένη, 

προβλὴς ὥς τις ἔπαλξις ἀνέμβατος" οἷα δὲ πύργος 
ἔσκεπε τὴν κούρην ἁπλοῖς ἐκταδίη: 

καὶ σοβαρὴ θεράπαινα πύλας σφίγξασα μελάθρου ξ 
κεῖτο αλ Ὡ νάματι βριθομένη. 

ἔμπης οὔ μ᾽ ἐφόβησαν: ἐπεὶ στρεπτῆρα θυρέτρου 
χερσὶν ἀδουπήτοις βαιὸν ἀειράμενος, 

φρυκτοὺς αἰθαλόεντας ἐ ἐμ ἧς ῥιπίσμασ! λώπης 
ἔσβεσα" καὶ διαδὺς λέχριος ἐν θαλάμῳ 1 

. τὴν φύλακα. κνώσσουσαν ὑπέκφυγον' ἧκα δὲ λέκτρου 
νέρθεν ὑπὸ σχοίνοις γαστέρι συρόμενος, 

ὠρθούμην κατὰ βαιόν, ὃ ὅπη βατὸν ἔπλετο τεῖχος" 
ἄγχι δὲ τῆς κούρης στέρνον ἐρεισάμενος, 

μαζοὺς μὲν κρατέεσκον' ὑπεθρύφθην δὲ προσώπῳ, 18 
μάστακα πιαίνων χείλεος εὐαφίῃ. 

ἣν δ᾽ ἄρα μοι τὰ λάφυρα καλὸν στόμα, καὶ τὸ φίλημα 
σύμβολον ἐννυχίης εἶχον ἀεθλοσύνης. 

οὔπω δ᾽ ἐξαλάπαξα φίλης πύργωμα κορείης, 
ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀδηρίτε φῳ σφίγγεται ἀμβολίῃ.. φ( 

ἔμπης ἢν ἑτέροιο μόθου στήσωμεν ἀγῶνα, 
ναὶ τάχα πορθήσω τείχεα παρθενίης, ᾿ 

οὐ δ᾽ ἔτι με σχήσουσιν ἐπάλξιες. ἢν δὲ τυχήσω, 
στέμματα σοὶ πλέξω, Κύπρι τροπαιοφόρε. 
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ΒΟΟΚ ΡΝ. 293-204 

ΡοννοῚ οἵ ἴον "γν ϑν ἱπηἶηρ Γδαν]ὸ 55. οὐ ὑπὸ ὈΙΠῸν 5 
ἃπα ἔπδ6 πἰρηῃς. Απα γοιι, τὴν {το η, απ ἴακα {πὸ 

ἔευτυ ἢ θὰδ πὸ ἕλος ἰ γοὰ να τ πουποθα ΟΥρυῖβ, 
ὉΠ ΡΔΥ ποῖα αἰϊζεηϊίζου ἴο Αἴμοηθ. Τὸ ΡΆ]]ὰ9 

θεΕΙοη» 5 ἰδ’, ἴο νρνὶβ ἀθϑῖτο. ΓΓ6}}] τὴ ! συ] αῦ πὰ 

οδΔἢ βεῦύνα οὐ] αὖ ὁποα ἢ 

29094- ΑΟΑΤΗΪΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘΒ 

ΤῊΝ δηνίοιιβ οἱ υνοδη δἱθρὲ ποχὺ ἐπε ο], Ἰγίηρ 
αἰ πννατὸ ὑπ6 θεὰ κ6 δῃ ᾿πϑυυτηοι ἴα ἷς. ρΡγο]θοϊιην 
γα ραγξ, ἀπ κα ἃ ἴον ΟΥ̓ 8 ἅτηρ]Ὲ θ᾽ οῦ οονογοὰ 

ἐπε συ]. ΤΠ ργεϊθηζίοιιβ νναὶ τη υνουπδῃ Πα οἹοβοά 
πε ἄοοῦ οἵ ἴπΠ6 ΤΌΟΠῚ, Πα ἰὰν ἀβίθερ ἤδᾶνν νὴ} 

ππἐοιηρετοα τυῖμθ. Βαΐξ 1 ννὰβ ποὶ αἴγαϊα οἵ ἔπε. 1 
5 ΠΟ ΠΕΠν ταϊβϑα τυ ἹὉΠ ποῖβο] 655 παηᾷβ {πὸ Ἰαΐ ἢ οὗ {πε 
ἄοον, ἀπ Ὀ]ονῖπηρ οὐδ ἔμ Ὀ]αχίηρ του ἢ ἢ Ὀγ ψψανὶης 
τὴν οἴοακ, 1 τᾶ δ τὴν νὰν βἰἀθυγανβ ΔΟΙΌΒ5. {ΠΠ6 ΤΌΟΘΤῚ 

ἀνοϊάϊησ {Π6 5δερίης βεηΐσυ. ΤΠ θη ΟΥα  ]] Πρ 5ΟΓΠν 
Οἢ Τὴν θ᾽ Ϊγ ἀπά δὺ {Π|ὸ οἽγὶ 5 οὗ {πὸ 64, 1 σγαάαα}ν 
γα ἰβοα την βε! , ἔμ τα νν ἤδτα ὑΠ 6 ννᾺ}} ννὰβ Βαυτπο πα }] ὃ, 

ὉΠ] τοϑιϊπο τὴν ομθϑῦ ποὰὺ ὑΠ6 οἱ] 1 οἸαβρεα Ποὺ 
υγδαϑῖβ πα νναπίοηθα ὁπ ΠῚ ἔποο, Το αἴηρ' τὴν 1105 ΟΝ 
ἴΠ6 βοϊεηθββ οἵ δῖβ. 50. Ποὺ ἰόνοὶν ποι} νὰ Τὴν 

5016 ἔγόρὴν ἀ πα Ποὺ Κιβα {Π6 50]. τοκοη οἵ τὴν πἰρ ὶ 
αϑϑα] δ. 1 πάν ποῖ ψοὺ βζουηθα ὑπὸ ἴονεῦ οἵ Ποὺ 
νγρίηϊςν, θὰ ἰὖ 15. 501} ἤντηϊν οἱοθοά, ἴπῸ ἀϑϑδὶ]ὲ 

ἀοἸανεα. Ὑεῖ, 1 1 ἀο] νου ἀποῦποὺ αὐἴδοκ, ρουοῃλησε 

Ι γᾶν ΟΑΥΥΎ ὑπ6 ψνᾺ}}5 οἵ Ποὺ πηαϊ θη πολ, ἃπα πὸ 
Ἰοπροι ΡῈ ποῖά 'Ῥ»ὰοκ Ὀν {πὸ ταπηραγβ. [Ὁ 1 ςιυοοθρα 
ΓΠ] ννεὰνα ἃ νυ ἴον ἴΠ6ς, Οὐ θεῖα ὑπ ΟΠ ΘΤΟΥ, 

λ ἡ, 6. ὕΠ6 Ἰδμρ. 
᾿ ὃς 



ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ͂ 

295.-ΛΕΟΝΤΙΟΥ 
Ψ “-“ ΄ ΄ ὴ, Φ Ψ 

αῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας" εὗρες, ἀμελγε: 
}] ’ Ἁ Ἁ Ἄν ἂψ » 

οὐ φθονέω, τὴν σὴν δ᾽ ἤθελον αἶσαν ἔχειν. 

2906. -ΑΤΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

᾿Ἔξότε τηλεφίλου πλαταγήματος ἠχέτα βόμβος 
γαστέρα μαντῴου μάξατο κισσυβίου, 

ἔγνων. ὡς φιλέεις με" τὸ δ᾽ ἀτρεκὲς αὐτίκα πείσεις 
εὐνῆς ἡμετέρης πάννυχος ἁπτομένη. 

τοῦτό σε γὰρ δείξει παναληθέα: τοὺς δὲ μεθυστὰς ῦ 
καλλείψω λατάγων πλήγμασι τερπομένους. 

291.-- ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

᾿Ηἰθέοις οὐκ ἔστι τόσος πόνος, ὁππόσος ἡμῖν 
ταῖς ἀταλοψύχοις ἔχραε θηλυτέραις. 

τοῖς μὲν γὰρ παρέασιν ὁμήλικες, οἷς τὰ μερίμνης 
ἄλγεα μυθεῦνται φθέγματι θαρσαλέῳ, 

παίγνιά τ᾽ ἀμφιέπουσι παρήγορα, καὶ κατ᾽ ἀγυιὰς δ 
πλάζονται γραφίδων χρώμασι ῥεμβόμενοι" 

ἡμῖν δ᾽ οὐδὲ φάος λεύσσειν θέμις, ἀλλὰ μελάθροις 
κρυπτόμεθα, ζοφεραῖς φροντίσι τηκόμεναι. 

γν. Μ. Ἠαγάϊησο, ἴῃ 76 Δηπεέοοη}, (σπίτιν, Νον. 1878, Ρ. 887. 

298,.--ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΠῸ ΥΠΑΡΧΩΝ 
ΔΙΡΥΟΥ 

Ἱμερτὴ Μαρίη μεγαλίξεται" ἀλλὰ μετέλθοις 
κείνης, πότνα Δίκη, κόμπον ἀγηνορίης" 

1 ΠΠ6 τηλέφιλον (ἴαν-ανναν ἰον 6) τηθη ]οπθα ὃν ΓΓΠΘοοΥ ἔτι5 
15. πΠ6 πλαταγώνιον (ΟΥ̓Δ ΟἸΚ 6), ἃ ΡΟΡΡνυ.-Ἰϑαῇ ἔγομ {Π|6 ογϑοκίηρ 
οἵ ψ ῃῖο ἢ, θη Π6]4 Ἰῃ {Π|ὸ Ῥᾷ] πὰ πα βύγποϊ, ον 6 ΟΘΠ5 Ὑγ6 16 

οὃ6 



ΒΟΟΚ Νν. 205-298 

295. -ΤΠΒΟΝΤΙΌΒ 

Τούτση, Ο οαρ, ἐπα ᾿ἢρ05. ὑπαὶ ἀνὸρ πομπὸν, 5 οκΚ πον 
ἔοι παςῦ ἐπ ὁμάποοθ. 1 δὴνν ποῖ, δ νου] ἐπ ν 
Ἰὰο κ νου δ τηΪπ6. 

290.--ΑΟΑΤῊ ΑΒ ΒΟΗΟΙ ΑΘΤΙΟΌΘ 

Ενεπ βἴποο ἀππῸ ρυορἢθίῖς ΡΟ] Ρθα] θα δἁ]οσα ἴῃ 
ΓΘΘΡΟη56 ἴο {πΠ6 ἴοιποῖ οἵ {πὸ ἔλγ-ανναν ον -βρ α5 ἢ), 1 
Κπονν ἐπαῦ γοὰ ἴον πη, θυ ὺ γνοῖ Ὑν1}} σοηνίηοθ. 16 
οομρ᾽ ἴον ᾽ν Ραββίηρ {Π6 ἰσ Ὁ 1} 6. ὋΠ5 ψν1}] 
50.» ὑπαΐ νοῖ ἃγ86 ὑγ ΠΟ] ]ν ϑἰποοῦθ, ἃπα 1 ψν}}}] Ἰδανα 
ἔπ ἐἰρρΊοὺβ το δη]ον ἐπ βἔσοϊκοβ οὔ ὑπὸ υνἱηθ- σα σβ.} 

907..-.-Βν ΤΗΕ ΘΞΑΜΕ 

Υοῦνο τηθὴ Πᾶνο ποῦ 50 10 }} ΞΕ ΠΥ Πο᾽ ἃς 15 ἐπ Ἰοΐ 
οὔ πι ρΡοου θπάθυ- ποανίθα οἷν]. Πδν Πᾶνο ἤθπς οὗ 
πο ῖῦ οὐ ἀσὸ ἴο Ποῖ ὑπαγ σοηΠαάθηθ !ν [611 {Ππεὶν 
ΟΑΥ65 ἃ] ΒΟΥΤΌν 5, ἃπ 6 ἔπ ν ἤν σΆτη65 ἴο ΟΠ ΟῚ ἘΠ 6, 
ἉΠ6 Πδν οἀπ 5170}} ἴῃ ὑπ οἰγεεῖβ ἀπ Ἰοὺ {πεῖν ον 65 
νον το οπδ Ρἱοΐαγο ἴο ἀποῖμου. δῆε οὐ ἀπὲ 
ΘΟΠΤΑΥν ἅγῸ ποῖ Ἔνθ ἁἸ]ονοα ἴὸ 5866. {πΠῸ ἡ αν])[, 
νὺξ ἅτ Κορὺ ᾿]6 πη ἴῃ οὐν ΟΠαΙΉ]  Υ8, ἔΠ6 ᾿γὸν οἵ 
ἀἴβηνα} ποι ἢ ἴ5. 

9298.- ΠΑΝΌΣ, ΡΕΕΕΕΟΤ ΟΕ 
ΒΟΥ 

(πλημινα δίασνία ἴς ἕο δχα] θα : ας 4ὁ ἔποιι, μον 
« ἀβεῖϊοθ, Ρα η15}}) ΠΘΥῚ ἁΥΤοράποο, γοῦ ποῦ Ὀν ἀθαΐ, τὴν 

“- 
᾿. 

ἴακοπ. Αραί]ϊαβ ΥΟΠσΙν ΒΌΡΡοξοβ τ ἴο γοῖθυ. ἕο {Π6 βίγθαμη 
οὗ νῖηθ ἡ 16}, ἴῃ {πὸ Ἰομς ΟὈβοϊοῦθ σαιηθ οὗ οοὐζαθθοβ, ννὰβ 
αἰ πηθα αὖ ἃ ὈγάΖοη ΡΟΝ]. 
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ΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

μὴ θανάτῳ, βασίλεια" τὸ δ᾽ ἔμπαλιν, ἐς τρίχας ἥξοι 
,“Ὑήραος, ἐς ῥυτίδας “σκληρὸν ἱ ἴκοιτο ῥέ ος" 

τίσειαν πολιαὶ τάδε ὃ δάκρυα" κάλλος ὑπόσχοι 
ψυχῆς ἀμπλακίην, αἴτιον ἀμπλακίης. 

299.--αἈλβΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

“Μηδὲν ἄγαν," σοφὸς εἶπεν: ἐγὼ δέ τις ὡς ἐπέραστος 
ὡς καλός, ἠέρθην ταῖς μεγαλοφροσύναις, 

καὶ ψυχὴν δοκέεσκον ὅλην ἐπὶ χερσὶν ἐμεῖο 
κεῖσθαι τῆς κούρης, τῆς τάχα κερδαλέης" 

ἡ δ᾽ ὑπερηέρθη, σοβαρήν θ᾽ ὑπερέσχεθεν ὀφρύν, 
ὥσπερ τοῖς προτέροις ἤθεσι μεμφομένη. 

καὶ νῦν ὁ βλοσυρωπός, ὁ χάλκεος, ὁ βραδυπειθής, 
ὁ πρὶν ἀερσιπότης, ἤριπον ἐξαπ π ίνης" 

πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοντο" πεσὼν δ᾽ ἐπὶ γούνασι κούρ; 
ἴαχον" “ ΣΡ αι: ἤλιτεν ἡ νεότης." 

3500.--ΠΛΔΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Ὁ θρασὺς ὑψαύχην τε, καὶ ὀφρύας εἰς ἕν ἀγείρων 
κεῖται παρθενικῆς παίγνιον ἀδρανέος" 

ὁ πρὶν ὑπερβασίῃ δοκέων τὴν παῖδα χαλέπτειν, 
αὐτὸς ὑποδμηθεὶς ἐλπίδος ἐκτὸς ἔβη. 

καί ῥ᾽ ὁ μὲν͵ ἱκεσίοισι πεσὼν θ: γλύνεται οἴκτοις" 
ἡ δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἄρσενα μῆνιν ἔχει. 

παρθένε θυμολέαινα, καὶ εἰ χόλον ἔνδικον αἶθες, 
σβέσσον ἀγηνορίην, ἐγγὺς ἴδες Νέμεσιν. -. 

901.-.- ΤΟΎ ΑὙΤῸΥ 

ὐ καὶ τηλοτέ ἐρω 1 Μερόης τεὸν ἴχνος ἐρείσεις, 
πτηνὸς ρως πτηνῷ κεῖσε μένει με φέρει. 

2 δὃ 



ΒΟΟΚ ΝΡ. 298-2ο1 

᾿()υδθη, θὰ οὐ ὑπ ΘΟΠ ΓΑΤῪ ΠΙᾺ 516 γ680]} ΟἼΟΥ 
οἰ ἄρ, τηᾶν ΠοῚ Παγα ἔασα σσονν νυ Κ]ο. Μὰν {ΠεῈ 
ΟσΥ̓ΘΥ ᾿αὶγβ ἀνεηρο ὑπ 686. ἴθαῦβ, ἃπα θεασῦν, {Π6 οαπ58 
οἵ ΠΕῚ 50} 5 γα θυ Θϑϑίοη, Βα ΠΥ ἔῸΥ ΤΌ. 

299.--- ΑΟΑΤΗΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘΒ 

“ ΝΑΘΘΗΤΥ ἴῃ ἜΧΟΘβ5᾿ 581 {Π6 βασὰ ; Δη6 1, "6 ] ν]ηρ; 
μγ 56 1 ἴο θὲ σοιποὶν πα Ιονθα}}6, ννὰβ ρα δα ἂρ Ὀν 

Ρυῖάο, ἀπά ἴαποῖθα ἐμὰν ἘΠ15, 1Ὁ ον ἘΠῚ 5661), ΟΥ̓ ν οἹν]} 5 
δα ἰὰν θη γον ἴῃ ΤῊΥ μαπᾶς. Βαὲΐ "ἘΠ ΠΟΥ ἜΣΤΕ 
᾿Θυβ νοῦν Πρ}. ἀπ ΠΟΥ γον ΙοΟκ5 ἄον ΟἹ. Τὴ6 
ὙΠ ΒΟΟΥΉ, ἃ5 1 5816 ἔοαπα ἔλα] ἢ ΠΟΥ Ργονίοιιϑ 
Ἰεηϊίν. Ἀν Ι, βου μη οΥ]ν 50 Πουοθ-]οο Κη ρ᾽, 580 ὈΓΆΖΘΙΙ, 
50 οράπτγαξο, ΤΠ ἤσδνν 580 Πρ πανα Πα ἃ βυδάει 
[Ἀ}]. Ἐνουγι βίην 5 ᾿ανθυβοα, ΔπΠ4 γον ῖηρ την 56 1 ὁ 
ΤΥ Κηθεβ 1 οὐδ ἴο ἢδὺ: “ Εουρῖνε πη6, ΤΥ νοὶ] 
γγαβ αὖ ἴαυ ὶ.᾿ 

900.--ΡΑΌ ΌῸΒ ΒΙΠΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

Ηξκ νὼ ννὰβ 50 οοπῇάεπηξς πα πε] 15 δα 50 
Πρ ἢ ἃπα σαϊπεγοα Πἰβ Ὀγονν, 165 ’ονν πον, {πὸ μ]αὰγ- 
της οὗ ἃ ἔδει ]ε. σὶν]; Πα ψνῆο ἐπουιρῆῦ βου ον ἴο 
ΟΥ̓Ό5 ἢ. πὸ ΟΠ1]ἃ ἢ Πϊ5. νυ ΒΘΑΥ]η σ᾽ ΤΠ ΠΟΙ, 15. Π]]- 
561 συ άποα ἃπα ᾿ὰ5 Ἰοϑὲ ἢἷἰ5 πορθ. Ηδ πον [Ἀ}15 οἱ 

 Πἰ5. Κηθο5 ἃπα ϑρρολξος πα Ἰλτηθηΐβ {κ᾿ ἃ ρ]], 
0116 5116 Πὰ5 ἔπ ἈΠρῪῪ ἸοοΪς οὗ ἃ τπᾶπ. [ἡοη- μεαγέεα 
μηαϊά, ποι ποῖ αν πθδῦ Ί ἘΠ 1650 ἀπ ρον, ΠΟ ἢ 
ἔν ρῥΥάδ ; 850 πᾶν Παβὺ ὕποι Ἰοοκεα οα Νεοιηθβίβ. 

901.----ΒῪ ΤῊΕ 5ΞΛΔΜΕ 

Τηούση ἔπου βεϊζοσὶ ὑπν ἰοοὺ ἔα θογοπα Μεῖοε, 
νη σοα Ἰονα 51|4}} σαγγν τὰ ἔπογα ν ἹΠΠἢ νη σοα Ροννου, 
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σΒΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

εἰ καὶ ἐς ἀντολίην πρὸς ὁμόχροον ἵξεαι ᾿Ἤώ, 
πεζὸς ἀμετρήτοις ἕψομαι ἐν σταδίοις. 

εἰ δέ τι σοὶ στέλλω βύθιον γέρας, ἴλαθι, κούρη. 
εἰς σὲ θαλασσαίη τοῦτο φέρει Παφίη, 

κἀλλεϊ νικηθεῖσα τεοῦ χροὸς ἱμερόεντος, 
τὸ πρὶν ἐπ᾽ ἀγλαΐῃ θάρσος ἀπωσαμένη. 

02.-ΑΤΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

ΠΠοίην τις πρὸς Ἔρωτος ἴοι τρίβον; ἐν μὲν ἀγυιαῖς 
μαχλάδος οἰμώξεις χρυσομανεῖ σπατάλῃ: 

εἰ δ᾽ ἐπὶ παρθενικῆς πελάσεις λέχος, ἐς γάμον ἥξεις 
ἔννομον, ἢ ποινὰς τὰς περὶ τῶν φθορέων. 

κουριδίαις δὲ γυναιξὶν ἀτερπέα κύπριν ἐγείρειν 
τίς κεν ὑποτλαίη, πρὸς χρέος ἑλκόμενος; 

μοίχια λέκτρα κάκιστα, καὶ ἔκτοθεν εἰσὶν ἐρώτων, 
ὧν μέτα παιδομανὴς κείσθω ἀλιτροσύνη. 

χήρη. δ᾽, ή μὲν ἄκοσμος ἔχει πάνδημον ἐ ἐραστήν, 
καὶ πάντα φρονέει δήνεα μαχλοσύνης" 

ἡ δὲ σαοφρονέουσα μόλις φιλότητι μιγεῖσα 
δέχνυται ἀστόργου κέντρα παλιμβολίης, 

καὶ στυγέει τὸ τελεσθέν' ἔχουσα δὲ λείψανον αἰδοῦ 
ἐπὶ λυσιγάμους χάζεται ἀγγελίας. 

ἣν δὲ μιγῇς ἰδίη θεραπαινίδι, τλῆθι καὶ αὐτὸς 
δοῦλος ἐναλλάγδην δμωΐδι γινόμενος" 

εἰ δὲ καὶ ὀθνείῃ, τότε σοι νόμος αἶσχος ἀνάψει, 
ὕβριν ἀνιχνεύων σώματος ἀλλοτρίου. 

πάντ᾽ ἄρα Διογένης ἔφυγεν τάδε, τὸν δ᾽ ὙὝμέναιον 
ἤειδεν παλάμῃ, Λαΐδος οὐ χατέων. 
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ΒΟΟΚ  Νν. ο1--202 

Ποιὰ ἔποὰ Ὠϊοϑῦ ἴο {πὸ ἀαννη ἃ5 Γοβο- αὶ ἃ5 ὑπ γϑ6 } Ὁ, 
[}1}} ΓΟ]]ονν {Π 66 οἡ ἴοοῦ ἃ πυνυ δα τη ]65. {1 βοπὰ 
ἴπ66 ποὺ ὑΠ|5 οἰ τΌπὺ {πὸ ἀδορ,} ἔουρῖνθ Πη6, ΤΥ 
ἰαάν. [1 15 Αρῃγοαϊζε οὔ {πΠ6 56ὰ γγπο οὔδυβ Ὁ ἴο {Π66, 
νη] 5 Πη6 4 Ὀγν ὑπ6 Ἰονο]πθβ5 οἵ ἴῃν ἔαϊν μον πὰ 
ἈΡΑΠἀοηΐηρ' ἢ ςῚ οἷα οοπἤάοηςο ἴῃ 6. ᾿ϑδαιῖγ. 

902.---ΑὙΟΑΤΗΪᾺ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘΞ 

Βνυ ννῇῆδΐ τοδα 5Π}}} οπῈ σὸ ἴο ἔπῸ [πα οὗ Τονε ἢ 
ΙΓ γοὰ 566 Κ τη ἴῃ {πε βἰγθαῖβ, γοῖ Ψ}}} γερεθηΐ 
{Π6 σουγίοθβαη 5 σΥΘΘα [ῸΓ σο]α πα ἰαχασν. [1 γοὰ 
ἈΡΡΙΌΔΟΝ ἃ τηδι θη ᾿5 64, Ὁ τηπβδῦ δπα ἴῃ ᾿ἰὰν ἔα] 
νά] Κ οὐ ΡαΠἰβῃγηθὴΐ ἴον βοαποϊίοη. ὙΠῸ νου] 
δηάαγα ἴο ἄυγακα σγοϊποΐαης ἄθϑῖτα [Ὁ ἢϊ5 ἀν ὰ] 
νέα, Τογοθα ἴο ἀο ἃ ἀπΐν ἢ Ααυϊζοτοιβ ᾿π θυ σου 86 
ἰ5 πε ννογϑῦ οὗ 411 δπα ᾿ὰ5 πὸ ρᾶτῇ ἴῃ ἰονε, ἀπᾶ ππη- 
παΐαγα] 5ῖπ 5ῃου]α 6 τδηκοα ψ Ὁ} 1Ὁ. Α5 ἔου ννίάονυνϑ, 
ἰδ οπα οἵ ὑπ ἰ5 1Π]-σοπαἀ ποία, 5Π6 ἰδ ἈΠ ΟΠ Θ᾿ 5 
τηϊβίγαββ, ἀπ Κπονβ 411} {Π6 ατίβ οἵ Παυϊοῖγν, ψ 116 
1 5116 15 οπαβίθ 56 τ αἰ Ποαϊν σοπβοηΐβ, 5Π6 
ἰ5 ΡυοΚοα γ Ἰἰονεὶθϑβ γθιηοῦβο, Παῖθϑ ψνΠὰῦ 516 ἢὰβ 
ἄοπο, ἃπα Βᾶνίησ ἃ γεσηηδηΐ οὗ Ξἤδτηθ φῇ Κα {ἸΌΤη 
πὸ ἀπίοη {}}} 566 15 ἀἰβροβθα ἴο ἀπποῖπηοα 15 ἐπα. 1 
γοι ἀβϑοοίαϊε νυ ῦἢ γοῦν οὐ βουναηΐ, γοῖι Ἡγιϑῦ τὰκ 6 
ἋΡ γοιΐ' τηϊπα ἴο σπᾶηρα θΪαοοβ ἃΠπΠα ὈΘοΟπΘ ΠΟΥ5, 
«πα 1 1 ὉΠ ΟΠ ΘΠ 6 οἰ56᾽ 5, {π6 ἰὰνν ν ΠΊΟἢ ργοβοοιῖθβ 
ἴῸγ ουΐγαρθ Οἢ. β'ανθϑ ποῦ ὉΠ θ᾽ 5 Οὐ ὙὙ1]] τηᾶνκ γοῖ 
ν Ὁ ᾿ΐατην. Οπηηΐα παθὸ οἰ ιρὴ Π)1ορ 65 εὖ ρά]μηα 
᾿νΘ πλ Θ ἢ σαηζαθαΐ, αἰ 6 ΠΟ ΘΩ 65. 

1Α ροϑι]. 
2. Απ ἰπηϊίαἰίοι οὗ ἰχ, 309. 
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ΟΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥῪΥ 

9095.---ΛΔΉΛΟΝ 

Κλαγγῆς πέμπεται ἦχος ἐς οὔατα, καὶ θόρυβος δὲ 
ἄσπετος ἐν “τριόδοις, οὐδ᾽ ἀλέγεις, Παφίη; 

ἐνθάδε γὰρ σέο κοῦρον ὁδοιπορέοντα κατέσχον 
ὅσσοι ἐνὶ κραδίῃ πυρσὸν ἔχουσι πόθου. 

904.--.Α͵ῖὴλῆΗ ΛῸΝ 

Ὄμφαξ οὐκ ἐπένευσας" ὅτ᾽ ἧς σταφυλή, παρεπέμψω 
μὴ φθονέσης δοῦναι κἂν βραχὺ τῆς σταφίδος. 

905.--ΑΔΗΉΛΟῸΟΝ 

Κούρῃ τίς μ᾽ ἐφίλησεν ὑφέσπερα χείλεσιν ὑγροῖς. 
νέκταρ ἔην τὸ φίλημα: τὸ γὰρ στόμα νέκταρος 

ἔπνει" 
καὶ μεθύω τὸ φίλημα, πολὺν τὸν ἔρωτα πεπωκώς. 

9006..-ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

Δακρύεις, ἐλεεινὰ λαλεῖς, περίεργα θεωρεῖς, 
ζηλοτυπεῖς, ἅπτῃ πολλάκι, πυκνὰ φιλεῖς. 

ταῦτα μέν ἐστιν ἐρῶντος" ὅταν δ᾽ εἴπω “παράκειμαι;, 
καὶ μέλλῃς, ἁπλῶς οὐδὲν ἐρῶντος ἔχεις. 

801.-.-ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ : 

Χεῦμα μὲν ᾿ὐρώταο Λακωνικόν' ἃ δ᾽ ἀκάλυπτος 
Λήδα' χὠ κύκνῳ κρυπτόμενος ἹΚρονίδας. 

οἱ δέ με τὸν δυσέρωτα καταίθετε, καὶ τί γένωμαι 
ὄρνεον; εἰ γὰρ Ζεὺς κύκνος, ἐγὼ κόρυδος. 

11 νυυἱίθ καὶ μέλλῃς: καὶ σὺ μένεις ΜΆ... 



ΒΟΟΚ Νν. 303-307 

908.---ΑΝονυμοῦβ 

ΤΉΕΠΝΕ ἰβδ ἃ ποῖδβα. οὔ οι 5Ποιυζίης ἀπΩ στοαὶ 
ταν δ ἴῃ ὑπὸ βίγθοῖ, ἀπ] νην ἰα Κορὲ ὑποῖ πὸ Πιοοί, 
Ογρυῖβ ἢ [Ὁ 15 ἐν Ρὸν ἁγγθϑίθα οι ἢΐβ νὰν Ὀγ ἃ}} ψ }Ὸ 
να {πε ἤγε οἵ ἴον ἴῃ {πεῖν Πεαγίβ. 

904. 

ὙΉΕΝ γοὶ νγῈ]Ὲ ἃ σγΈθη σ,αρα γοι ΤΟ ισο πο, 
ΟΠ ΠΘὴ γοῖ ΕΥῈ στρα γοὰ θα τὸ θὲ οἱ", αὖ Ἰθαβὺ 
σγαᾶσεα τὴς ποῖ ἃ ΠΠ{116 οὗ γοιυτ γαϊβίῃ. 

ΑνΝνονυμοῦβ 

905. 

Α ασ1ηι, Κἰββεα τα ἴῃ {πε ενϑηϊησ ψἱΠ πνεῖ 1105. 
ΤΠῈ Κιθθ νὰ πϑοῖαν, ἔῸΥ ΠΕῚ τοῖς 5η16]} ουνεοὺ οὗ 
πϑοΐαυ ; ἃηα 1 δ ἀσταηῖκ νυ {ΠῸ Κὶβ5, 1 Πᾶν ἀνα κ 
Ἰονε 'ἴπ ἀθιυπάδποε. 

900.--ΡΗΠΓΟΘΕΜΌΒ 
(Δ «ἀγεοσσοά ὑψ α αἰγὶ ἰοὸ α Δαη) 

γοῦυ ψ6Ὲρ, γοῖν βρεὰκ ἴῃ ρίϊθοιιβ δοσθηΐβ, γοι 
Ἰοοῖκ αἴγδησοὶν αὖ πη6, γοῖ ἅγα θάΐοιιβ, νοι τοῦ ἢ 
"6 οἴϊδῃ πα οῸ οπ Κἰββϑίησ το. ἘΠπΠαΐ ἰ5 {κὸ ἃ 

Ε Ἰονεῦ; υΐ ψ με 1 5ὰὺ “Ηδετε 1 δὰ ποχὶ γοιυ᾽ 
Δ η4 γοῖ ἄαυνα]θ, γοὰ Πᾶνα Ἀθβο ἴον ποιϊῃϊηνσ οἵ ἐπε 
Ἰονδὺ ἴῃ γοιι. 

Ανονυμοῦβ 

5071.--ΑΝΤΙΡΗΠῚΌΒ 
(Οπ α Ριοίιγο οὐ ζει απαὰὶ 1,οα) 

ΤῊΙΒ 15 ὑπο [αοοπίδη τἵνϑῖ Επισοΐας, πα ἐπΠαΐ 5 [,6 48 
ἢ ποϊῃίηρ οη, πα Π ιν ΠΟ 15 θη ἴῃ ὑπ6 ϑυνὰῃ 
ἰ5 Ζευ5. Απᾶ γνοὰὺ [{{{|᾿Δ Οὐρί5, πὸ ἀγα Ἰαυηρ πη 
50 Π|11]Ὸ ἀἰβροβεα ἴο ἴονθ, υνμαὺ να ἀπ 1 ἴοὸ δ οομηε ἢ 
1 Ζειιβ ἰ5 ἃ βϑυνᾶμ, 1 βιρροβε 1 πλυβὺ θ6 ἃ ἰασκ. 

1 γὺρ 5ῃοι]α βὰν ““ἃ βοοβ6.᾽ 

995 



ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

908.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ, ἢ μᾶλλον ΦΙΛΟΔΉΜΟΥ 
« 7 ΓΝ, ’ Ν » “ 

Η κομψὴ, μεῖνον με. τί σοι καλὸν οὔνομα; ποῦ σ 
» 5 -“ ΩΝ ͵ ’ 3 Ἁ “-“ 

ἔστιν ἰδεῖν; ὃ θέλεις δώσομεν. οὐδὲ λαλεῖς. 
ποῦ γίνῃ; πέμψω μετὰ σοῦ τινά. μή τις ἔχει σε; 

ς΄ ’ 7 2 

ὦ σοβαρή, ὑγίαιν᾽. οὐδ᾽ ““ὑγίαινε᾽᾽ λέγεις; 
καὶ πάλι καὶ πάλι σοὶ προσελεύσομαι" οἶδα μι 

λάσσειν 
Ἁ “ , - 3, “γῇ ΄ὔ ͵ 

καὶ σοῦ σκληροτέρας. νῦν δ᾽ ὑγίαινε, γύναι. 

809.--ΔΙΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΜΥΡΙΝΑΙΟΥ 

Τρὶς ληστὴς ὁ ἕρως καλοῖτ᾽ ἂν ὄντως" 
ἀγρυπνεῖ, θρασύς ἐστιν, ἐκδιδύσκει. 

7. Δ. Ῥοϊύ, ατεοῖ Που δόοπ 8 ατπὰ ριίσγαηιδ, ἱ. Ρ. 199. 
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908.- -ΑΝΤΙΡΗΠΓΌΒ οα ΡΗΙΓΟΌΕΜΟΌΘΘ 

Ο τυοὺῦ ρῥγεϊίν ογϑαΐασγθ, νναῖδ ΤῸ τη6. δαὶ ἰς 
νοι παροῦ Δ ΠΟΥΟ οὰπ [566 γοιι ' [Ι ν}}}}] σῖνε 
νΠαΐ γοι οἰιοοσο. Υυὔοὰ ἀοπ᾽ ἐνεὴ βρεὰκ. δύο 
(ὁ ψοῖ ᾿νε 1 1} 56 πα βοιηθοπο νν 11} νοι. [)0Ὸ 
γοῖ ΡΟΒΒῖθ]ν ΠΟ]. ἴο ἁπνοπο ἢ 61], γοῖι βίποκ-ιρ 
ἐππσ, σὍΟαΡγΘ. Υοι νου Ὁ ὄνθὴ βὰν ““φοοάρθγε. 
Βὺῖ ἀραὶ ἀπα ἀραῖη 1 νν}}} ἀσοοβῦ γοι. [Κπον ἤν ἴο 
5ο θη ὄν θὴ τηογῈ Πᾶι-Πραγίθα θαμὰ ῖϊθβ ; ἀπα ἴον ἐπὸ 
Ργεβοηΐ, “ ροοάᾶθγε, τηϑάδηη "ἢ 

909.-.-ΠΙΟΡΗΑΝΕΒ ΟΕ ΜΥΕΙΝΑ 

ΤΟΝ Ε ΤΔΥ 5 }}ν 6 οᾺ]16 4 {γος ἃ Ὀυσαμα. Ης 
ἰ5. να κοί], γα κ] 655, ἀπ ἢ βὑυρ5 8 θᾶγο, 
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θΒΌΘΙΥΙ 

ΤΗΙ ὈΒΟΙΟΛΤΟΙΥ ἘΡΙΘΟΒΑΜΒ 

ΤῊΝ ΒΟΌΓΟΟΚ ἴῃ {Π|5 ῬΟΟΪς ἀγ6 πλιο}} τπογο πϊχϑ ἀρ ὑπὰῃ ἴῃ 
ἀπὸ ρεοοράϊης, πα ὑμοῦο ἃτῸ ποὺ ἅΠΥ ΥΘΡῪ ἸΟης ΒΘ ΠἸΘΠΟΘΒ 
ἔγοι ὁμο βοῖιῦοο, Ἴθι ΜΟΙ θα σου 5 δέεμλαγηι8 οΘΟπη6, πο  αἸπε; 
(οι. 16 55. ἃ πα ον οἵ ἰβοϊαιοι δορί σναπι5,1-4, 159-10, 594-30, 
483-53, 100-157, 159--16083, 100-174, .177--8, 188-9, 197-200, 202-- 
990, 902-318, 301--358 ; ἔγλομι ὑμπαῦ οἵ Ῥ]ΠΠΡΡιι5 960-98, 857-108, 
186-7, 297-901], 348-350 ; ἀπ ἔνοῃῃ {16 νοὶ οὗ Ασαύῃϊαβ 
18-90, 925-30, 32, 40--49, δ4--Ὁ9: 063-84, 1607-8, 17δ-0. 

1 ααὰ ἃ οἸαββιποαύϊοη οὗ ὑπ6 ἀθαϊοδηίΐβ. 
Ῥιϊϑζς Ποαϊεαΐξίοπ.----580, 131--189, 142, 17], 342-8. 
Ηἱίογίςαὶ εγβοπαρεβ :--- ΔἸοχαμάον, 97; ἌἈγβίποθ, 277; 

Τοιπαγαύιθ᾽ ἀδισῃίον, 200; (τ0]0 ἀπᾷ Ηΐορο, 214; Μδη- 
ἄτοοϊθβ, 341: Ῥαιιβαπίαβ, 197; ΡῬὮ1]Π10Ρ, βοὴ οὗ 1)6πιθύγιιι8, 
114-10; Ῥγεγμαβ, 180 ; Βο]θιοιιβ, 10; ορΠῃοοΙθ5, 145, 

Μοεπ οὐ ἩΤοηυθοι .---ἰὰ ὑπ η}.5 ἴου οὐγθ5: 140, 148, 150, 189, 
903, 240, 330; οἤενγιῆσβ οὗ αν ὈΥ, 1δδ, 150, 198, 242, 277, 
78, 279 ; οἴδβυϊπσδ αὔῦον βῃρνθοῖκ, 104, 1660. 

Μοπ..--- Ασόμον, 118; Βοο-κθοροσ, 299: ΒΟΥ (οῃ σ᾽ΌΨΙηΡ 
ὉΡ), 989; Οδγρδπίον, 1038, 204, 206 ; ΟἸπαράιβ, 254 ; Οοοϊς, 
101, 806; Βᾶτγηογ, 31, 86-7, 40-1, 44-5, 58, 5ὅ-6, 72, 79, 95, 
98, 104, 154, 157-8, 109, 193, 225, 258, 258, 297 ; ΒΒ γιηδῃ, 
4, 5, 11.106. 93, 95-.90, 89,.38, 89,.90, 106, 107. 179-187, 192, 
100, 993, 2390: Θαγάσηον, 21, 29, 42, 102; Οο]Ἱαδιίῃ, 92 ; 
Ἠρια], 143: Ἠππίον οὐ ΕΌν]ον, 34-5, 57, 75, 93, 100--Ἴ, 
109-19, 118, 19], 152, 167--8, 175-6, 179--188, 253, 268, 296, 
396 ; Μαυβιοίδη, 406, 54, 83, 118, 338 ; Ῥηγδιοίαπ, 397; Ῥυιοϑῦ 
οὗ ΟΥΡοϊβ, 51, 94, 217-20, 257; ϑαῖον, 69, 222, 246, 25] ; 
ΒΟΠοΟΟΙ βίον, 2904 : ΒΌΒοΟΙΡον, 308, 510 ; βουῦιθο, 03, 04-ὅ, 
ὡθὅ : Θ'μορμονα, 73, 96, 99, 108, 177, 221, 202-8 ; δι, 117; 
ΓΓαν]16νῦ, 199 : Τυιπιρούογ, 151, 159, 194-ὅ ; ΜΙοῦοΥ ἴῃ 
ϑᾶτηθϑ, δῦο. 7, 100, 140. 149, 213, 299, 240, 250, 259, 511, 329, 
9.0; Υγ ἀντίον, 9, 9. σ9, 81], 84; 91, 122.:1929, 14]. 16], 178, 
215, 204, 344, 

Ἡοηιῖεη ----οΐονυθ οὐ αἰδον. πιαυῦυίασο, 00, 153, 900-90, 975, 
70, 280--1] : αἴξον ομΠ] τ ῦμ, 590, 146, 900--, 270--4 ; Ρυϊοβῦθββ, 
173, 269, 8566; ϑριπβίον, 39, 136, 160, 174, 247, 280-9 ; 
Οουτίοδαῃ, 1, 18-20, 210, 290, 2902. 
Μδην οὗ {πὸ δρ᾽ στὰ πη5. ἃ 6 ΠΟΥ Ροοῦϊοα] οχθροῖβθβ, θαῦ ἴῃ 

{π15 δῦ 1 αν ποῦ {τἰϑᾷ ἴο αἰβύϊσιϑη. ὉΠ686 ἔγοιη σθὰ] 
ἀοαϊοαύομβ, δ Πποσ 1 πᾶνθ οἷηϊύθα την 7εμα εἰ ἐβρυ . 
ΑἾβο, βοιηβ οὗ {πὸ Ὀδβῦ δρίσγδιηβ ἡ ΊΟΠ ΘΠ ο ν᾽ 016 ΘΑ] ε’ 
οὗ ὕπο ἀφάϊοαπῦ ποῖ ὑπὸ οατι5θ οὗ ὑπ ἀβαϊοαύϊοῃ 15 τηθη οπθα 
ΓΘ οὗ οοτβ6 ηοΐ ᾿πο]ι 64, 
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ΕἸΠΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

τ 

Εἷς λίθος ἀ ἀστράπτει τελετὴν πολύμορφον ἸἸάκχου - 
καὶ πτηνῶν τρυγόωντω χορὸν καθύπερθεν ᾿Ερώτων. 

1.--ΤΠΙΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ἡ τ Η σοβαρὸν γελάσασα καθ᾽ “λλάδος, ἥ ποτ᾽ 
ἐραστῶν 

΄ ᾽ - Μ , 

ἑσμὸν ἐπὶ προθύροις Λαὶς ἔχουσα νέων, 
τῇ Παφίῃ τὸ κάτοπτρον" ἐπεὶ τοίη μὲν ὁρᾶσθαι 

οὐκ ἐθέλω, οἵη δ᾽ ἣν πάρος οὐ δύναμαι. 
Οὐ]αμο αἸΡΌοη5, } γϑέ δεἰ ὁ ΔΜίαατγίσαίδ, 1012, ἀηα ῬΙΙΟΙ 5 

“ΕΥ̓ ρητ5 Γᾶ ΚΘ ΤΥ ἸΟΟΪΙηρ- 155. 

ο.- ΣΙΜΩΝΙΔΟΥῪ 
Τόξα, τάδε πτολέμοιο πεπαυμένα δακρυόεντος 

νηῷ ᾿Αθηναίης κεῖται ὑπορρόφια, 
πολλάκι δὴ στονόεντα κατὰ κλόνον ἐν δαὶ φωτῶν 

Περσῶν ἱππομάχων αἵματι λουσάμενα, 

29ὃ 



ΒΟΟΚ ΨΥ] 

ΤΗΕ ὈΕΒΙΟΛΑΤΟΕΝΥ ἘΡΙΘΟΝΑΜΒ 

ΙΑ 

Επομ οπε βἴοπε ᾿Ιρῃϊθη {πὰ νανὶεα γἰΐε5 οἵ Πὰς ἢ ϑ᾽ 
ὙΟΥΒΠΙΡ ἀπ ἀθονα {Π6 σοιηρᾶην οἵ νἱηρεά ἄλγος 
Ρ᾽ αοΚίησ σύαρ68. 

(15 δἠοιία ρερἤαρε δ ἰγαηδ ονγοά ἰο ἐδὸ ἐπα " ἐδε 
Ῥτγουΐοιι5 δοοῖ. «1 το Ἐγ5 πὸ αοιδὲ ἰο ἃ οαγυθα σον.) 

1.-ῬΡΙΆΤΟῸ 

Ι, Τ,Αιβ, Ποθ6. Παυρην Ὀϑαιΐν τηδήξ τποοκ οἵ 

ατεθος, ΤΠ ΠῸ ὁποα μὰ ἃ δυνατὴ οὗ γοιπρ ἰΟνΟ 

αὖ τὴν ἄοοῦβ, ἀθαϊοαΐθ τὴν ΠΪΤῸΣ ἴὸ ΑρΠγοάὶο, οἴπος 

Ινἴ58}} ποῦ ἴὸ Ιοοῖκ οἱ την 86} ἃ5 1 τὴ, ἀπὰ οαηποΐ 

Ιοοκ οἢ τυϑεὶἢ ἃ5 1 ὁπμος ν88. 

2... ΒΙΜΟΝΙΘΕΒ 

ΤῊΙΒ ὕῬονν, γϑβίϊηρ ἔτῸμπὰ θαυ }] τνὰσ, Παπσς ΠΕΙῸ 

ἀπάον ἔπ τοοῦ οἵ Αἰμποπο᾽ 5 ἰερ]ε. Οἶδα τπἰὰ ἐπ ς 
ταν οἵ θαζι!ς, ἴπ ἐπα ἔσο] α οὗ τηθῃ, νγὰβ Ὁ νγαϑῃ θα 

ἴῃ {πε Ὀ]οοά οἵ Ῥεγβίδῃ σαν] 8. 

ἐρ0 



ΟσΕΚΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟσΥ 

35.--ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ 

Ἡράκλεες, Τρηχῖνα πολύλλιθον ὅς τε καὶ Οἴτην 
καὶ βαθὺν εὐδένδρου πρῶνα πατεῖς Φολόης, 

τοῦτό σοι ἀγροτέρης Διονύσιος αὐτὸς ἐλαίης 
χλωρὸν ἀπὸ δρεπάνῳ θῆκε ταμὼν ῥόπαλον. 

4--ΛΕΩΝΙΔΟΥ 

ει ὑκαπὲς ' ἄγκιστρον, καὶ δούρατα δουλιχόεντα, 
χώρμιήν, καὶ τὰς ἰχθυδόκους σπυρίδας, 

καὶ τοῦτον νηκτοῖσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι τεχνασθέντα 
κύρτον, ἁλιπλάγκτων εὕρεμα δικτυβόλων, 

τρηχύν τε τριόδοντα, Τοσειδαώνιον ἐ ἔγχος, 
καὶ τοὺς ἐξ ἀκάτων διχθαδίους ἐ ἐρέτας, 

ὁ ὁ γριπεὺς Διόφαντος ἀνάκτορι θήκατο τέχνας, 
ὡς θέμις, ἀρχαίας λείψανα τεχνοσύνας. 

φι 

5.---ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

Δούνακας ἀκροδέτους, καὶ τὴν ἁλινηχέα κώπην, 
γυρῶν τ᾽ ἀγκίστρων λαιμοδακεῖς ἀκίδας, 

καὶ λίνον ἀκρομόλιβδον, ἀπαγγελτῆρά τε κύρτου 
φελλόν, καὶ δισσὰς σχοινοπλεκεῖς σπυρίδας, 

καὶ τὸν ἐγερσιφαῆ πυρὸς ἔγκυον ἔμφλογα πέτρον, 5 
ἄγκυράν τε, νεῶν πλαζομένων παγίδα. 

Πείσων ὁ γριπεὺς “ρμῇ πόρεν, ἔντρομος ἤδη 
δεξιτερήν, πολλοῖς βριθόμενος καμάτοις. 

0.--ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ 

᾿Αμφιτρύων μ᾽ ἀνέθηκεν ἑλὼν ἀπὸ 'Γηλεβοάων. 

1 εὐκαπές ϑ] 8 5185 ; εὐκαμπές Μ5. 
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ΒΟΟΚΟΥΙ. ζ.-6 

9.--ΘΙΟΝΥΒΙΌΘΒ 

Ηκπλοιεβ, νο ἐγοδάθϑοῦ βἴοην ΤΥ ΟΠ 5. ἀπ Θεὰ 
ἃ πα ἐπε Ππεδα]απμα οἵ ῬΠοΪος. οἹοι πε ἴῃ ἄθορ ἔογοβί, 
ἴο ὑπδεὲ )Ἰοπην βία. οἴϊουβ ἘΠ15. οἷα} νοῦ συθθη, νυν ἢ ΪΟ]} 
δ ουὖ Βἰτηβο }  ν ἢ ἰδ βῖοΚῚ 6 Τγοσ ἃ νυ] οἰϊνο-ἔγθο. 

4.- ΠΡΟ Ν ΙΑ 

ΠιοΡΗΆΝτῦβ ἔπ ἢβΠεουτηλη, αϑ ἰς ἢἰ, ἤἀοαάϊοαξος ἴο 

ἀπὸ ραϊτοπ οἵ [5 ογα {ποθ τ ]ϊος οὔ. 1ἷϊς. οἱ 

ΟΑἸΠηρσ, ἢἰϊς ΠΟΟΚ, δαϑιὶν σα]ρεα ἄον, [εἷἰ58 ἸΙοπρ 
ΡΟΪΘ5, ἢὶθ ᾿ἴη6, ἢϊς οὐὔϑοὶς, {π|5 ψεε], ἄδνίος. οἵ 

568 -[σηο ποίβημθπ ἴῸγ ὑγαρθῖπο ἤβ] 165, ἢϊβ 518} 

ἐνἀθπΐ, πνθᾶροη οἵ Ῥοβείάοι, πὰ {πὸ ἔνο οδὐβ οἵ 

ἢἷς. Ροαΐ. 

5.---ΡΗΠΙΡΡΌΘ ΟΕ ΤΗΕΒΒΘΑΙΟΝΙΘΟΑ 

Ῥιξο ὑπῈ Πβἢ θυυηδη, ν ορῃδα ἄονη ὃν Ιοηρ' [01] ἀπὲ 
ἢ5 τἱρηῦ Πμαπα αἰγεδαν 5βῃακν, οσῖνοβ ἰοὸ Ἠθδεῖηδα ἐπ 68 
[νῖ5 τος ψ τ ἢ ὑΠ6 Ππη65 Παηρίησ ἔτΌμ ὑπ ῖν {0 5, Πὲς 
ΟΡ {πα συνᾶση ἐγ ἢ. {Π6 568, ἢ. οσυγνοα ΠοΟΪκ5 
γγΠοβ6 Ροϊηΐβ υ᾽ξ6 {Π6 Π5]γ65᾽ ὑῃγοαῖς, Πἰς πεὶ {πη σοά 

νι ἢ ᾿ολά, {πΠ6 Ποαὺ ὑπαῦ Δηποιποο  γ Πογα ἢΐἰς πν 66] 

ἴαν, Π5. ὕννο ψῖοῖοὺῦ οὐδ εὶβ, ἔπ ἢϊηδ ργορηαπὲ τυ] ἢ 
ἤγα ἐπα βοῖς {πὸ ὑἰπϑὺ Δ] σ ἢ, πα ἢἷβ ἀποῆον, ἔπε 

ἴγὰρ ὑπαὶ Πο] 5. ἔαϑο νη θυ ηρ 5}105. 

θ.--Σὃκᾳ α (αἰάνγον ἐπ 1)εἰρἠὶ 

ΑΜΡΗΙΤΕΥΟΝ ἀδαϊοαϊοα πο, ανίπρ ΟΠ 116 [ἸῸΠῚ 
{πῸ ΤΕΙοΡοὶ, 
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ΘΚ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

--πΑλλο 

Σκαῖος πυγμαχέων με ἑκηβόλῳ ᾿Απόλλωνε 
νικήσας ἀνέθηκε τεῖν περικαλλὲς ἄγαλμα. 

ϑδι΄---ΑΛλλο 

Λαοδάμας τρίποδ᾽ αὐτὸς ἐὐσκόπῳ ᾿Απόλλωνι 
μουναρχέων ἀνέθηκε τεῖν περικαλλὲς ἄγαλμα. 

9.--ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂ 
᾿ ᾿ 7, Ἧς: ἜΑ, 7, 7 

Σοὶ μὲν καμπύλα τόξα, καὶ ἰοχέαιρα φαρέτρη, 
δῶρα παρὰ ἹΠρομάχου, Φοῖβε, τάδε κρέμαται" 

ἰοὺς δὲ πτερόεντας ἀνὰ κλόνον ἄνδρες ἔχουσιν 
» ’ὔ Ἔ Ν , ῇ 

ἐν κραδίαις, ὀλοὰ ξείνια δυσμενέων. 

10.--ΑΝΤΠΙΑἸΤΤΡΟΥ 

Τριτογενές, Σώτειρα, Διὸς φυγοδέμνιε κούρα, 

Παλλάς, ἀπειροτόκου δεσπότι παρθενίης, 

βωμόν τοι κεραοῦχον ἐδείματο τόνδε Σέλευκος, 
Φοιβείαν ἰαχὰν φθεγγομένου στόματος. 

11.---Σ ΑΤΥΡΙΟΥ͂ 

Θηρευτὴς δολιχὸν τόδε δίκτυον ἄνθετο Δᾶμις" 
ῇ 

Πίγρης δ᾽ ὀρνίθων λεπτόμιτον νεφέλην, 
, Ν “ ς Ψ , ᾽ 

τρυγλοφύρους δὲ χιτῶνας ὁ νυκτερέτης θέτο Κλείτωρ 
τῷ ἸΠανΐί, τρισσῶν ἐργάτιναι καμάτων. 

κ“ [4 

ἵλαος εὐσεβέεσσιν ἀδελφειοῖς ἐπίνευσον 
πτηνά, καὶ ἀγροτέρων κέρδεα καὶ νεπόδων. 
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Ὅν γα 

ΒΟΟΚ ΥἹ. γ-τι 

.---Οἡ Αποίλον 

ΘΟΛΕῦΒ,. Πανῖηρ ΘΟΠη] ΠΟΥ ἴῃ ἔπε Ῥοχίηρ οοπἕοϑί, 
ἀεαϊοαῖοα τηθ ἃ θϑδα ἢ] οὐπαπηθηΐ ἴο ἔπ6ο, Αρο!ϊο 
ἴῃ6 Εδυ-ϑοοῖου. 

8.---Οἡὐ Αποίπον 

ΓΑΟΡΠΑΜΑΒ. Πἰμη56] Ὁ ἀαγηρσ Ηἰβ γεὶσῃ ἀεδαϊοαϊοα ἴο 
ἴπδ6 6, Ἄρο!ο ἔπε συμ, ἐπ ἐσροα ἃς ἃ εδαια] 
ΟΥ̓ΠΔΙΘηΐ, 

9.--ΜΝΑΒΑΙΟΛΒ 

Ηξβμε πδᾶηρ ἃ5 οἱἔξβ ἔγτομ Ῥγουηδοῆι5 ἴο ἔπμθ 6, ΡΠοο- 
05, ἢ. οὐ Κοα ον ἃπά ααΐνου ἐπαΐ ἀε] σ᾽ ἐς. ἴῃ 
ἉΥΤΌνΘ ἢ θὰϊ ἢ ὶηρθα βῃδ 5, {Π6 ἀ68α]ν οἱδὲθ 6 
βϑῃΐ ἢἰβ ἔοθϑ, ἀύὸ ἴῃ ἐπ Πϑαγίβ οἵ τγϑθη οἡ ἐπε ἢε]ὰ οἵ 
θατ16. 

10.--ΑΝΤΙΡΑΤΕΝ 

'ΓΗΙΤΟ-ΒΟΗΝ, ϑανίουτ, ἀδισητεν οἵ Ζεαβ, γι Ποὸ Παΐοϑὶ 
γα ]οοκ, ῬΆ]1ὰ5, ποθὴ οὗ οἢ] 1685 νοὶ πἰγ, 86- 
Ἰδασαβ θα1} Ὁ Π6 6 {Π18 Πού ποα αἰΐαν δὲ {πὸ ἱ ἀϊηρ οἵ 
ΑΡοΙΪο (9). 

11.- ΒΑΤΥ ΕΠ 

(Τλῖς ἀπ μα ζοϊϊονυῖισ βυθ ορίσγαριδ, ας τθοὶ ας Νο. 
119-87, αγὸ αἰΐ ὁπ ἐλὲ δαῦηθ δε )οοί..) 

ΤῊΣ ἴἤγεο Ὀγοΐῃοῖβ, 5Κ 1164 ἴῃ ἔπτθο ογαξις, ἀδάϊοαϊο 
ἴο Ῥαπ, [)απ}185 ἔπ 6 ̓ ππέβηδη ἐΠἰ5. Ιοηρ πεῖ, Ρίστοβ 
᾿ηἷ5. Πρ] ὑ- τη ϑ θα ον] ησ πεῖ, ἀπά ΟἸϊζον, {π6 πίρῃυ- 
ΤΟΥΘΥ, 5 τπηῖς ἔου γϑα σ]]οῦ. ΤῸ Κ Κίμα]ν οα ἐπε 
Ρίοιιβ. Ὀγεῖῃγεπ, Ὁ Ρῥὰᾷπ, ἀπα σγὰπὲ ἔπθι σαΐη [ΤΌΤ 
ἴον], ἤβἢῃ δαπα νεηΐςομ. 

1 ΤῊ Ἰαϑβῦ 1ἴπὸ 15 τπιη η6}}1σ1}0]6 85 1Ὁ βίαπεβ, απα Ὁ Ἰοο ΚΒ ἂ8 
1 ὕννο ᾿ἴπ68 6 ΓΘ ΠΊΪΞΒΊησ, 
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ΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ͂. 

19.--ΤΟΥ̓ΛΙΑΝΟῪ ἈΠ ΥΗΜΤΙΟΥ ΠῚ 
ὙΠΆΡΧΟΝ Α 

“ ᾿, ᾿] 7] Μ. ᾿ς 

Γνωτῶν τρισσατίων ἐκ τρισσατίης λίνα θήρης 
δέχνυσο, [1ἀν: Τίγρης σοὶ γὰρ ἀπὸ πτερύγων 

ταῦτα φέρει, θηρῶν Δᾶμες, Κλείτωρ δὲ θαλάσσης. ᾿ 
͵ Ἅ, » “-“ 3 ἢ “- “ 

καί σφι δὸς εὐαγρεῖν ἠέρα, γαῖαν, ὕδωρ. 

135.-..-ΛΕΩ ΝΙΔΟΥ͂ 

Οἱ τρισσοί τοι ταῦτα τὰ δίκτυα θῆκαν ὅ ὅμαιμοι, 
ἀγρότα 1Πών, ἃ ἔλλης ἄλλος ἀπ᾽ ἀγρεσίης" ; 

ὧν ἀπὸ μὲν πτηνῶν Πίγρης τάδε, ταῦτα δὲ Δᾶμις 
τετραπόδων, ἰζλείτωρ δ᾽ ὁ τρίτος εἰναλίων. 

ἀνθ᾽ ὧν τῷ μὲν πέμπε δι᾿ ἠέρος εὔστοχον ἄγρην, 
τῷ δὲ διὰ δρυμῶν, τῷ δὲ δι᾿ ἠϊόνων. 

14-.--ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂ 
ἢ} [Πανὶ τάδ᾽ αὔθαιμοι τρισσοὶ θέσαν ἄρμενα τέχνας" 

Δᾶμις μὲν θηρῶν ἄρκυν ὀρειονόμων, 
Κλείτωρ δὲ πλωτῶν τάδε δίκτυα, τὰν δὲ πετηνῶν 

ἄρρηκτον Πίγρης τάνδε δεραιοπέδαν" 
τὸν μὲν γὰρ ξυλόχων, τὸν δ᾽ ἠέρος, ὃν δ᾽ ἀπὸ λίμνας 

οὔ ποτε σὺν κενεοῖς οἶκος ἔδεκτο" λίνοις. 

15.-- ΤΟῪ ΑΥ̓ΤΟΥ, οἱ δὲ ΖΏΣΙΜΟΥ 

ἰναλίων Κλείτωρ τάδε δίκτυα, τετραπόδων δὲ 
Δᾶμις, καὶ 1Πίγρης θῆκεν ἀ ἀπ᾽ ἠερίων 

Πανί, κασιγνήτων ἱερὴ τριάς: ἀλλὰ σὺ θήρην 
ἠέρι κὴν πόντῳ κὴν χθονὶ τοῖσδε νέμε. 

304 ᾶ, 
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Ψν-ΡΟ 

ΒΟΟΚ ΓΙ. 1τ2-τξ 

12..-ὉὉΑΝΌΒ, ΡΕΕΕΈΟΤ ΟΣ ΒΟΥΡΤ 

ἤξσεινε, Ραὰῃ, ὑπΠ6 ποῖς οὗ πΠ6 γος Ὀγοίποῦθ ΤῸΥ 
γος Κἰπῆβ οἵ οἴαθο. Ρίσγοϑ γῆς. ἢἰς. ΤῸ ἴον], 
Παμῖς του δαὶ, πα ΟἸτξουν ἔγουη 5θ6ὰ. Οταμΐ ὕΠθ τὴ 
“οοῦ βροσγὺ ἔγοιη αἷν, θαυ], ἃ Πα τναῖου. 

15... ΤΕΟΝΙΘΑΘ 

Ηυντϑμὰν Ρδη, ὑπ6 ἔτος Ὀγοΐπ θυ ἀθαϊοιαξθα {Ππ6 56 
παῖς ἴοὸ ἔπ 6, 86 ἢ [τότ ἃ αἰ γθῦ σπάθα : Ρίρτεβ ὑπ 656 
{τόμ ἔονν!, Πάπας ἔπ 656 ἕλοι ἰγοαβῦ, πα ΟἸτοΥ ἢΐ5. ἔΓΟΠῚ 
τ ἀεπίχεηβ οὗ ἐπε ἄθορ. [πὶ τοῖαση ἕο ον βοηα 
{Ππ πὶ Θαβν οααρη δ σαπηθ, ἴο {ΠῸ ἤυβὺ ὑπγτοιρὴ ἐπε 
αἷν, ἴο ὑπ βεοοηά {πγοὰρὴ ὑπ6 τνοοάβ, ἀπα ἴὸ {πὸ 
ἐπῖγὰ ὑπγοιρ ἴΠ6 5ΠοΥ 6 - να θυ, 

14.---ΑΝΤΙΡΑΤΕΗ ΟΕ 5100Ν 

ΤῊΣ ῆγθα Ὀγοῦπουβ ἀδαϊοαῖθα ἴο Ῥὰπ {πόδε ᾿πηρ0]6- 
τηθηΐβ οὐ {Ππ|6 1: ΟΥΑΤὉ : λαμ 18. ἢἶ5 ποῦ ἴον ἐγαρρίπρ {ΠπῸ 
"δασὺς οὐ {πὸ γποιιηζαῖη, ΟἸτον {Π|Φ ποῦ [Ὸν ἔῃ, ἀπῇ 
ΡΊστ 5 {Πἰὶς ἀπίθανα "] 6 ποὺ ὑμπαὺ Γοϊζους θὲ "45 πθοῖκ5. 
Εὸν ὕπον πόνοὺ σταϊασποα Ποπλο ἢ οπηρῖν πεῖβ, πὸ 

ΠὉΠ6 ἴτῸπι ΠῸ οορβοβ, ὑΠ6 βεοοπα ἔτομὰ ἔπε αἷτ, {πὸ 
{Π1τ ἃ τόσ {πΠῸ 568. 

15.---Βν ΤῊΕ ΞΔΜῈ οα δ ΖΟΘΙΜΙΠ 

ΤῊΣ Ο] εββθα ἐνϊαα οὐ θγοῦμεῖς ἀοάϊοαξοα ἔπ θ56 παῖς 
ἴο Ῥὰπ : ΟἸττου ᾿νὶς ἤβ᾽ϊησ ποῖβ, 1 αμηῖ5. εἶς απ ξϊπ; 
ποῖ, Ρίργοβ ἢἷς. ον] ηρ ποῖ. Βαΐῦ 4ὁ ποι συαμὶ 
Ποῖ βροχὺ ἴῃ ἃἰν, 5868, δης ἰαπα. 
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ΘΟΘΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

10. -ΑΡΧΙΟΥ 
“- ’ “- ’ 5 

Σοὶ τάδε, Πὰν σκοπιῆτα, παναίολα δῶρα σύναιμοι 
τρίξυγες ἐκ τρισσῆς θέντο λινοστασίης" 

δίκτυα μὲν Δᾶμις θηρῶν, Πίγρης δὲ πετηνῶν 
λαιμοπέδας, Κλείτωρ δ᾽ εἰναλίφοιτα λίνα" 

- ᾿ ᾿ ΝΠ 5 κα 5.1 5.“ἢ Χ γ» , 
ὧν τὸν μὲν καὶ ἐσαῦθις ἐν ἠέρι, τὸν δ᾽ ἔτι θείης 
εὔστοχον ἐν πόντῳ, τὸν δὲ κατὰ δρυόχους. 

17.---λούκΚΙΆ ΝΟΥ 

Αἱ τρισσαί τοι ταῦτα τὰ παίγνια θῆκαν ἑ ἑταῖραι, 
Κύπρι μάκαιρ', ἄλλης ἄλλη ἀπ᾽ ἐργασίης" 

ὧν ἀπὸ μὲν πυγῆς Εὐφρὼ τάδε, ταῦτα δὲ Κλειὼ 
ὡς θέμις, ἡ τριτάτη δ᾽ ᾿Ατθὶς ἀπ᾽ οὐρανίων. 

ἀνθ᾽ ὧν τῇ μὲν πέμπε τὰ παιδικά, δεσπότι, κέρδη, 
τῇ δὲ τὰ θηλείης, τῇ δὲ τὰ μηδετέρης. 

18.-- Τ]ΤΟΥ̓ΔΙΑΝΟΥ ΑΠῸ ὙΠΆΡΤΟΝ 
ΑΙΓΥΠΤΙΘΥ 

Λαὶς ἀμαλδυνθεῖσα χρόνῳ περικαλλέα μορφήν, 
γηραλέων στυγέει μαρτυρίην ῥυτίδων' 

ἔνθεν πικρὸν ἔλεγχον ἀπεχθήρασα κατόπτρου, 
ἄνθετο δεσποίνῃ τῆς πάρος ἀγλαΐης. 

ΡΣ Ν ΄ , Ἵ ῃ ἘΉΡΊ ΒΝ 
Αλλὰ σύ μοι, Κυθέρεια, δέχου νεότητος εἐταίρον 

δίσκον, ἐπεὶ μορφὴ σὴ χρόνον οὐ τρομέει.᾽ 

19. .- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΤΟΥ 

Κάλλος μέν, Κυθέρεια, χαρίξεαι" ἀλλὰ μαραΐνει 
ὁ χρόνος ἑρπύξων σήν, βασίλεια, χάριν. 

δώρου δ᾽ ὑμετέροιο παραπταμένου με, ΚΚυθήρη, 
δέχνυσο καὶ δώρου, πότνια, μαρτυρίην. 
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ΒΟΟΚ ΓΙ. τ6-τὸ 

10.---ΑἸ ἨΓΙΑΒ 

Τὸ ἔπθθ, Ραμ ἐπε βοοιΐ, ἐπ6 ἔπγθς ὈτοΐῃοΥς ἔΠῸΠῚ 
ἔγχεα κἰπα 5. οἵ ποιεϊηρ σάν ἔΠθβῈ τηδηϊο α οἱξίς : 
᾿λαπῖς εἷς πὶ ἴον θεϑαςῖς, ΡΊστος 5. πϑοκ- οεζευς [ῸΣ 
γᾶ, ΟἸτου ἷ5. αἀν{-πὸῖ8. Μακο {πῸ ἤγθι ἀσαΐη 
5 σΟΟβϑία] ἴῃ ἐπα αἷν, ἐπ βεοοηα ἴῃ ἐπε 568, δηα {πε 
{πῖτὰ ἴῃ ἐπε {πϊοκοίϑ. 

ΕἘΙΞΘΡΌΓΙΑΝ 

(4 διμὲέ ὁπ ἐμα αὔουὸ χογοῖβοβ 

ΤῊΕ5 0], ἡ δηιῖι5, Ππάῖογα πάθος ἀεαϊοανθυηῦ Πη616- 
ἔσῖοαϑ ]1Ὸ αἰαὶ ἃ0 ορῆοῖο. Ηδος Εαρἢγο ἃ οἰ απῖθθιι5. 
ἰσέα νεῦοὸ (Ἰο πὰ ἔμ5 εϑὲ, Αὐξ 5. ἀπξθηλ 4}0 οΥθ.1 
Ργο ααυϊρὰβ 111 στο Ἰπουιπη ΡῈ Θ.1}15 Ομρονῖβ, ἢπὶς 
νΘΙῸ ἔδυ ϊηδὶ, του ϊαθ ααΐοπη π δια ἑγ 18. 

18.-. -] ὉΠ ΠΑΝ 5, ΡΒΕΕΕΈΟΤ ΟΕ ΒΑΥΡῚΤ 
ὅπ 1,αἱδ᾿ ΜΊΥΤΟΥ 

Γ,λ15, ΠδῚ Ἰονε]ηθος. ἰδ] Ἰονν Ὀγ τἴπηθ. παΐθς ψνῃδὺ- 
ΟΕ νυ] ζη6 5565 ἰο ΠΟΥ νυ ἹηΚ] α ἀρὸ. Τπογοίογο, 4ε- 
ξδϑεϊησ ἐπα οὐπι6] εν άθποο οὗ ΠΟΥ ΒΗ ΤΟΥ,, 56 ἀδαϊοαξος 
ῖἴὲ ἴο ἐπ απδοὸπ οὗ ΠΕῚ ἰὐυτηΕΥ σίονν. “ ἤδοεϊνε, 
(νίποσδα, ὑπ οἶτοϊο," {Π6 σοιηραπίοη οἵ ψουΐῃ, πος 
ἢν θδδυΐν ἀγθδάβ ποὺ {ἰη16.᾿᾿ 

19..ἑ ΒΥ ΤΗΕ ΘΞΑΔΜΕ 
ὁπ ἐμὸ ϑαηιό 

Τηοῦ σταηίοϑὶ θαδιῖν, Ονέπονθα, θυ ογεορίηρ {ἰπ}6 
νν τ Πδὺβ ἔῃ ν στ, τὴν πεοη. Νὸν βίποο ἴῃν οἱ Πὰς 
Ρᾶββθα τὴ ὈγΥ ἃπὰ ἤονγῃη ἀνγᾶν, γδοοῖνθ, συ ΟΙΟ.5 
σοάάεβθ, {Π15 ταϊγτοῦ ὑΠαῦ θογῈ υυττη 685 ἴο 1ξ. 

1 γ6] ἃ οδϑ  ββοθιβ. 
2 Αποϊθηῦ ΠῊΓΓΟΥΒ τηδ δ οὗ ῬΓΟΠΖΘ ὙὙ6Γ6 ΔἸ ΥΤΔΥ͂Β ΟἸΓΟΌΪΑΓ, 

9. 
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ἈΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΥ 

οὐ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΌΥ 
δ ν. 
λλάδα νικήσασαν ὑπέρβιον ἀσπίδα Μήδων 
Λαὶς θῆκεν ἑῷ κάλλεϊ ληϊδίην" 

μούνῳ ἐνικήθη δ᾽ ὑπὸ γήραϊ, καὶ τὸν ἔλεγχον 
ἄνθετο σοΐ, Παφίη, τὸν νεότητι φίλον' 

ἧς γὰρ ἰδεῖν στυγέει πολιῆς παναληθέα μορφήν, 
τῆσδε συνεχθαίρει καὶ σκιόεντα τύπον. 

21.---ΛἍΔΈΣΠΟΤΟΝ 

Σκάπτειραν κήποιο φιλυδρήλοιο δίκελλαν, 
καὶ δρεπάνην καυλῶν ἄγκυλον ἐκτομίδα, 

τήν τ᾿ ἐπινωτίδιον βροχετῶν ῥακόεσσαν ἀρωγόν, 
καὶ τὰς ἀρρήκτους ἐμβάδας ὠμοβοεῖς, 

τόν τε δι᾿ εὐτρήτοιο πέδου δύνοντα κατ᾽ ἰθὺ 
ἀρτιφυοῦς κράμβης πάσσαλον ἐμβολέα, 

καὶ σκάφος ἐξ ὀχετῶν “πρασιὴν διψεῦσαν ἐγείρειν 
αὐχμηροῖο θέρευς οὔ ποτε παυσάμενον, 

σοὶ τῷ κηπουρῷ Ποτάμων ἀνέθηκε, Πρίηπε, 
κτησάμενος ταύτης ὄλβον ἀπ᾽ ἐργασίης. 

22.--᾿αλλδῆλὺνΝ 

᾿Αρτιχανῆ ῥοιάν τε, καὶ ἀρτίχνουν τόδε μῆλον, 
καὶ ῥντιδύφλοιον σῦκον ἐπομφάλιον,. 

πορφύρεόν τε βότρυν μεθυπίδακα, πυκνορρῶγα, 
καὶ κάρυον χλωρῆς ἀρτίδορον λεπίδος, 

ἀγροιώτῃ τῷδε μονοστόρθυγγι Τ]ριήπῳ 
θῆκεν ὁ καρποφύλαξ, δενδριακὴν θυσίην. 

25 .--πΑλλο 

ἝἙἝρμεία, σήρωγγος ἁλίκτυπον ὃς τόδε ναίτ::ς 
εὐστιβὲς αἰθυίαις ἰχθυβόλοισι λέπες, 
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-ν σιν - 

τὰν: 

νὰν συν ΨΩ Ὑσν ἜὌἌΜΨΥΨ ὔμμιν ὙὙὙς Ψ ὩῊνΝΗδΝ αι αι" μι Ύ ψυς πὶ χα 

ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 2ο-23 

20.--ῆν ΤῊΕ 5ΔΜΕῈ 
ὅν πὸ ϑαηιὸ 

1,115. ἴοοὶς οαμρἔϊνο ὈὉν Ποὺ θεδαῖν γθθορ, ψἘ 6} 
Πα Ἰαϊά ἴθ ἀπε ἀτπδὲ ἀπδ ῥργοια 5] 614 οἵ Ῥουϑία. 
Οπ]ν οἷά ἀρ οοπηπονθα πον, ἀπ {Π6 ὑγοοῦ οὗ [πον 
411, ἐπ ἔπθηα οἵ πδὺ γουΐῃ, 5η6 ἀδαϊοαῖζος. τὸ {ΠῸὸ. 
Ονρυῖβ. 56 ᾿ναΐες ἴο 566 ὄνθὴ {Π6 5ῃαάουν πᾶσ οἵ 

ἘΠΟΒ6. ,ΎΘΥ Παῖτβ, γῃοβ6 ἀοῖαδ] οἰσην 5Π6 οαπποῖ ὈΘὰγ, 

2].--. ἀνονυμοῦβ 

Τὸ {Π66, Ρυΐαριι5 πὸ σαυάθπον, ἀἸ4 Ῥοξαιηομ, νυ ]ὺ 
σαϊηθα υνθα ἢ Ὀγν ὑΠ|5 ἈΠ Ἰηρ, ἀδα!οαΐο ἐπα Πποαὲ ἐπαΐ 
ἀρ 5. {Π|υβῖν σαγάθῃ, ἘΠ ἴθ. ουγνοα 516 ]]6. Τὸν 
ουξεϊηρ γεροίαθ 65, {Π6 Ἐπέπει οἸοαὶς ὑπαὺ Κερὲ τῆς 
γᾺ 1 ἐδ ἢ. θδοκ, ἢὶς. βίτοησ θοοΐς οὔ πηΐαπηο 
146, ὑπ α100}]6 ἔου. ρ]αμεϊηρ οαὐ γοῦστο σα αρο5 
σοίηρ βίγαϊ σῃῦ ἰηΐο ἐππὸ Θαϑ]ν Ρἱθυοθα 5οὶϊ, ἀπ 115 
ἐπ ιο ἐμαῖ ΠΟΝΕΙ͂ σραβοα ἀατίηρ ἔΠ6 ΟΥν ΘΕΙΏΙΠΘΥ 
ἴο γοΐγθϑῃ ὑπ6 ὑπὶγϑὲν "με α 5. νυ ἀταυρηῦς. το ἐπε 
ΟΠ Δ ΠΗ6]5. 

29.---ΑνΝονυ μοῦϑ 

ΤῊΕῈ ἔγαϊ-πναΐομου ἀραϊοαϊοα ἴο τις Ρυΐαριι, 
οαγνοα ουΐ οὗ ἃ γαῖ, ὑΠ|5 βδουῆσε ἔσουὰ ἐπ ἔγθοβ, 
ἃ που Γν 5010 Ροιηδργαπεαΐθ, {Π|15 ααΐποο οονογοα ΙΝ 
ἔγθϑ ἄοννη, ἃ πᾶνο] ]θα ἥσ ν}} τ] ΚΙοα δκίη, ἃ 
ΡαΓΡ]6 οἸαδίεν οἵ ὉἘΠ|οΚαοβοῦ σγὰροβ, ἔοὰ πξαΐη οὐ νυῖπε, 
ἃ πα ἃ νγαϊηπῦ 1πιδὲ ουὐ οἵ 115. σγτδοη τἱηα. 

98.---- Α Νονυμοῦϑ 

ΗΈῆΜΕ5, πὸ ἀνε] ]οϑῦ ἴῃ {Π|ὶ5 ψνάνο- θθδΐθη γοοῖς- 
ον, ὑπαὶ σῖνεβ σοοῦ ἔοοϊίην ἴὸ ἤβΠον ο]]5, ἀοοορὺ 
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ΔΕ ΒΕΚ ΑΝΤΗΘΙΘΟΥ 

δέξο σαγηναίοιο λίνου τετριμμένον ἅλμῃ 
λείψανον, αὐχμηρῶν ξανθὲν ἐπ᾽ ἠϊόνων, 

γριπούς τε, πλωτῶν τε πάγην, περιδινέα, κύρτον, 
καὶ φελλὸν κρυφίων σῆμα λαχόντα βόλων, 

καὶ βαθὺν ἱππείης πεπεδημένον ἅμματι χαίτης, 
οὐκ ἄτερ ἀγκίστρων, λιμνοφυῆ δόνακα. 

24.--ΑΛΛΟ 

Δαίμονι τῇ Συρίῃ τὸ μάτην τριβὲν ᾿Ηλιεόδωρος 
δίκτυον ἐν νηοῦ τοῦδ᾽ ἔθετο προπύλοις" 

ἁγνὸν ἀπ’ ἰχθυβόχλου θήρας τόδε: πολλὰ δ᾽ ἐν αὐτῷ 
φυκί᾽ ἐπ᾽ εὐόρμων εἵλκυσεν αἰγιαλῶν. 

25... -3ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑῸ ὙΠΆΡΧΩΝ 
ἈΤΡΤΙΓΕΙΓΝ 

Κεκμηὼς χρονίῃ πεπονηκότα δίκτυα θήρῃ 
ἄνθετο ταῖς Νύμφαις ταῦτα γέρων Κινύρης' 

οὐ γὰρ ἔτι τρομερῇ παλάμῃ περιηγέα κόλπον 
εἶχεν ἀκοντίξειν οἰγομένοιο λίνου. 

εἰ δ᾽ ὀλίγου δώρου τελέθει δόσις, οὐ τόδε, Νύμφαι, 
μέμψις, ἐπεὶ Κινύρου ταῦθ᾽ ὅλος ἔσκε βίος. 

20.- -ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 

Ταῖς Νύμφαις ἹΚινύρης τόδε δίκτυον" οὐ γὰρ ἀείρει 
γῆρας ἀκοντιστὴν μόχθον ἑκηβολίης. 

ἰχθύες ἀλλὰ νέμοισθε γεγηθότες, ὃ ὅττι θαλάσσῃ 
δῶκεν ἔχειν Κύρου γῆρας ἐλευθερίην. 

.} 
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θοτσσσοΠΕ- νυν ψαν 

ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 242-206 

τΠ|5 Τταστηθπΐ οἵ {πΠῸ σγοαῦ δεῖμα ννοση ὈγῪ ἴη6 θὰ 
ἃ πα 50} ἀρθὰ οἴζου. Ὀν {πὸ γτουρὴ θόΔ ἢ ; Π|5. ΠῚ Ὸ 
Ρυγβο-βοῖπθ, {πὸ τουπα γε αὶ ἐμαὶ δα ΓΑΡΒ ἤβῆο5, {πὸ 
ἤσαν νἤοβο ἴαβκ 10 15 ἴοὸ πλανὶς Πότ {πὸ δεῖς ΔΙῸ 
οοπορϑαϊθα, ἀπα ἀπ ἰοπρ οὰπὸ τοῦ, ὑπ6 ΟΠ οὗ {πὸ 
τ 5}, τ ἢ 105 ΠοΥβο-Παῖσ Πἰπ6, ποῦ πη 15 6 αὶ Ὑν 1} 
Ποοῖ5, ννοσπα γοππα 1{. 

' 94... Ανονυμοῦβ 

Ηειμορθοπῦβ ἀδαϊοαΐϊο ἴὸ ἐπῸ ϑυυίαη (οάάοβ5} ἰὴ 

{πὸ Ρόῦοῖ οἵ {πὶ ἴθιρ]θ πὶ ποῦ νοῦ οὐδ ἴἰμΠ 

ναΐη. [Ι 15 πηϊαϊηϊθα Ὀν ἃν οαΐο οἵ ἤ5}}, »ϊ 
6 δΒαιυϊδα οὐδ᾽ μἱοπν οἵ βοα-ννοο ἴῃ Ὁ οα {ῃς 

βρδοίοιβ δας οἵ {Π6 ἀπομογάρε. 

25... ὕὍΠΙΑΝΌΘΒ, ΡΕΕΒΕΕΈΓΟΤ ΟΕ 
ΕΑΥΡΤ 

Οἷρ (ἴπνταβ, νθασυ οὗ ἰοπρ ἤδη ϊηρ, ἀδαϊοαΐεβ. ἴοὸ 
{πὸ Ν ΙρΡἢ5 ὑΠπ|5 ΌΓ βυνεορ-ποῦ; [ῸΓ πὸ ἸΙΟΠΡῸΥ 
οοι] εὶς ὑγθι ] πη Παπ οαϑὲ δ το ὶνγ ἴο Ορδη 
ἴῃ ἀἢ δηἰ] ἀππην» εἰχεῖε.Σ [ΙΕ δὲ σἹΓΕ ἰ5 θα ἃ βῖηα}} 
ΟὨ6, ἴ 15 ποῦ 5 ἔδυ], γα Ν ΡΠ, ἴον ὑΠι|5. νγὰβ 
41} Οἴηνταβ παὰ ἴο ᾿ΐνα οι. 

20.-.---Βν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

ΟἸνυηαβ ἀδαϊοαΐοβ ἴο ὑΠ6 νη ρΠ5 {Π||5 παῖ, ἔῸγ ἢ]5 
οἷά ρὲ οαπποῖ βιρροῦῦ ὑπε Ἰαθουν οὗ οαβιϊηρ 1{. 
Ἐδεα, νὰ ἤβιι, μὰρρην, βίποθ ΟἸηγγαβϑ᾽ οἱ σα Πὰϑ5 
σίνϑη ἔγεθάοιῃ ἴο {ΠππΗε 56ἃ. 

1 Αβίδαγίϑ. 
2 ΤΏΉθβο ογβ ΔΡΡΙΥ ΟἸΪν' ὕο ἃ 5υγΘΘΌ-ἢθῦ (έρεγυϊεγ), βύσ οὐ] ν 

ἀμφίβληστρον. 
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ΘσΟἈΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

91.--ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

Ἰχθυβόλον πολυωπὲς ἀπ ̓ εὐθήρου λίνον ἄγρης, 
τῶν τ᾽ ἀγκιστροδέτων συξυγίην δονάκων, 

καὶ πιστὸν βυθίων παγίδων σημάντορα φελλόν, 
καὶ λίθον ἀντιτύπῳ κρούσματι πυρσοτόκον, 

ἄγκυράν τ᾽ ἐπὶ τοῖς ἐχενηΐδα, δεσμὸν ἀέλλης, 
στρεπτῶν τ᾽ ἀγκίστρων ἰχθυπαγῆ στόματα, 

δαίμοσιν ἀγροδότῃσι θαλασσοπόρος πόρε Βαίτων, 
γήραϊ νουσοφόρῳ βριθομένης παλάμης. 

28.--ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΠῸ ΥΠΑΡΧΩΝ 
ΑἸΤΕΤΆΓΟΥ 

Κ ῖ ΄ ὃ , ΄ θ᾽ [χ4 Ν ῃ ΄ θλ 

αμπτομένους δόνακας, κώπην θ᾽ ἅμα, νηὸς ἱμάσθλην 
“- .] 7ὔ Γ 

γυρῶν τ᾽ ἀγκίστρων καμπυλόεσσαν ἴτυν,. 
“ ͵ , ΄ ΄ 

εὐκόλπου τε λίνοιο περίπλεα κύκλα μολύβδῳ, 
καὶ φελλοὺς κύρτων μάρτυρας εἰναλίων, 
“ 77 ,ὔ -“ 

ζεῦγός τ᾽ εὐπλεκέων σπυρίδων, καὶ μητέρα πυρσῶν . 
’, “ Ἂς. 

τήνδε λίθον, νηῶν θ᾽ ἕδρανον ἀσταθέων 
Μ 4 Ε] ΄ ᾿ ΄7 ’ 

ἄγκυραν, γριπεύς, ᾿Εριούνιε, σοὶ τάδε Βαίτων 
“ ΄ ΄-“ “ , 

δῶρα φέρει, τρομεροῦ γήραος ἀντιάσας. 

29.--ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 

“ρμείῃ Βαίτων ἁλινηχέος ὄργανα τέχνης 
ἄνθετο, δειμαίνων γήραος ἀδρανίην' 

ἄγκυραν, γυρόν τε λίθον, σπυρίδας θ᾽ ἅμα φελλῷ, 
ἄγκιστρον, κώπην, καὶ λίνα καὶ δόνακας. 

90-.-.-..- ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Δίκτυον ἀκρομόλιβδον ᾿Αμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ 
δῆσε γέρων, ἁλίων παυσάμενος καμάτων, 

ΤῸ 



ν ὙΠ γυν ον 

ΒΟΟΚ ΨνΊΙ. 2η--3ο 

21.---ΤΗΒ ΑΈΤΕΤῸΣ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

(1 λὲς απ ἐδι6 ποαὲ ἔθ αὐὸ Πλτογοῖσος οὶ ἰδ λον ο Νο.5Ὰ 

Βλετο π6 ἤβῃθυτηδπ, πον ἢἶ5 πὰ Πα 5 πδανν νἱἢ 
ΑἸ] πηο οἷά ἀρο, σἶνεβ ἴοὸ {η6 σοάβ ψῆηοὺ σγαπὺ σοοοά 
οαΐοθς Πα τηληγ- νοὶ ποὺ ὑπαῦ οαπσῃ δ ΠΪπ) πλὴν 
ἃ 5), ἰδ μαὶν οἵ τοΐβ τς ἐΠοῖν ΠΟ Κβ, ἢἰβ ἤοας, ἐπα 
ΓΑΙ  Π ] ἀπ Ἰοαΐου οἵ π6 ν 6 615 βεῦ ἴῃ ὑπ ἀδθρίῃ5, ἢϊ5 
Πιπὶ {Πὰΐ σἶνεβ Ὀἰσ!ἢ το ἥτε ἤθη βἔσαοκ, {Π6 ποθοῦν 
θεβίά δ, ἐεεϊου οἵ πΠῸ ϑἴουμ, ἐπαῦὺ Πο]α Πὶς θοαδΐ ἔαϑί, 
ἃ πα {Π6 Ἰὰνν5 οἵ Πὶβ ουγνϑα ΠοοΙκ5 ὑπὰΐ μίογος ἢ 5165. 

28.-ΦὉΠΠΙΑΝΌΘΒ, ΡΒΕΕΕΟΤ ΟΕ 
ΕΟΥΡΤ 

Βλετοὸ ὑπὸ ἤβ θυθμαη, Πα νῖηο ΓΔ ἢ δα ἐγειη Ὀ]πρ ο]4 
ἄρα, οἴϊουβ ἔπ6 6, Ηθυτηθβ, {Π656. οἱς, Πβ. μ᾽] απὲ γος, 
[5 ον, ν ἢρ οἵ 5 θοαΐ, ἢ15. σαγνεα, Ροϊηξεα ΠΟΟΚο, 
[5 ΘΟ μα ββηρ ΟἸΤΟΌΪαν ποῦ πνεϊρῃηϊοα ἢ Ἰεδα, 
ἐμ ἤοα "5 ἐπαὺ ἰοϑυιν ἴο ἤθτο {πῸ πνε 6 ]5 6 ἴῃ ἐπε 
568, ἃ μαὶγ οἵ νε]]-πνονε. ΟΥ̓ 6]5, {πὶ βἴομθ, ἐπε 
τηοΐῃου οἵ ἔἤτθ, πα [ἶβ ἁἀποῆουῦ, ἰῃ6 αν οἵ ἢἷς 
ἀηδία Ὁ]6. Ὀοαδΐ. 

20... ἑ ΒΥ ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

Τὸ Ηεύμε5 αεῖο, ἔδαυησ ὑπῈ τνϑακηθοα. οὗ οἱ 
6, σῖνεβ ὑπὸ ἱπηρ] πο ηΐβ οὗ ἢ15 βθα-ἕαυϊησ ογαξς, Ηϊς 
ἈΠΟ ΠΟΥ, Πἰβ σουπα ἢϊηΐ, ἢϊς οΥ6 6] ἀπα ἤοαεϊ, Πἰβ ΠΟΟΚ, 
οδϊ, πεῖβ πα τοῦβ. 

90. -ΜΑΘΒΌΟΝΙΌΒ ΤῊΗΒ ΟΟΝΘΌΟῚ, (αβεν Νο. 38) 

Οὐ ΑτηνῃτοΠι5, ἢΪ5 [0 1} οἡ ὑπ 6 ἀθὸρ ονεσ, θουπα 
5. Ἰεαα-τνεῖρ θα ποῦ τουπα 5. ἤβῃϊη ορθαγ, ἀπᾶ 
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ΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΌΟΛσΥ 

ἐς δὲ Ποσειδάωνα καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης 
εἶπεν, ἀποσπένδων δάκρυον ἐκ ̓ βλεφάρων" 

“Οἶσθα. μάκαρ' κέκμηκα" κακοῦ δ᾽ ἐπὶ γήραος ἡμῖν 
ἄλλυτος ἡΒάσκει γυιοτακὴς πενίη. 

θρέψον ἔτι σπαῖρον τὸ γερόντιον, ἀλλ᾽ ἀπὸ γαίης, 
ὡς ἐθέλει, μεδέων κἀν χθονὶ κἀν πελάγει." 

91.--ΑΔΗΛΟΝ, οἱ δὲ ΝΙΚΑΡΧΟΥ 

ἈἉ ͵ 

Αἰγιβάτῃ τόδε ἸΤανί, καὶ εὐκάρπῳ Διονύσῳ, 
ε [ « 

Ν -“ Υ͂ 7 Χ », , 

καὶ Δηοῖ Χθονίη ξυνὸν ἔθηκα γέρας. 
" 7 τ) » Ἀ Ἀ ΄ ΝΝ ἈΝ 3 

αἰτέομαι δ᾽ αὐτοὺς καλὰ πώεα καὶ καλὸν οἶνον, 
Ἀ ᾿ “-“ ἈΝ » » ᾿] , 

καὶ καλὸν ἀμῆσαι καρπὸν ἀπ᾽ ἀσταχύων. 
΄Ἠ 

39...-ΑΤΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΊΚΟΥ 

Δικραίρῳ δικέρωτα, δασυκνάμῳ δασυχαίταν, 
ἴξαλον εὐσκάρθμῳ, λόχμιον ὑλοβάτᾳ, 

Πανὶ φιλοσκοπέλῳ λάσιον παρὰ πρῶνα δ Χαρικλῆς 
κνακὸν ὑπηνήταν τόνδ᾽ ἀνέθηκε τράγον. 

99.--Μ ΑΙΚΙΟΥ 

Αὐἰγιαλῖτα ἸΠρίηπε, σαγηνευτῆρες ἔθηκαν 
δῶρα παρακταίης σοὶ τάδ᾽ ἐπωφελίης, 

θύννων εὐκλώστοιο λίνου βυσσώμασι ῥόμβον 
φράξαντες γλαυκαῖς ἐν παρόδοις πελάγευς, 

φηγίνεον κρητῆρα, καὶ αὐτούργητον ἐρείκης ᾿ 
βάθρον, ἐἰδ᾽ ὑαλέην οἰνοδόκον κύλικα, 

ὡς ἂν ὑπ᾽ ὀρχησμῶν λελυγισμένον ἔγκοπον ἴχνος 
ἀμπαύσῃς, ξηρὴν δίψαν ἐλαυνόμενος, 
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δόμα ἵν ὦ. .«: 

ΒΟΟΚ ΥἹἱ. 509-32 

ἴο Ῥοβοϊάοῃ ἀπε {Ππ᾿ὸ δα] Ὁ θὰ ννανὸ βαϊα, Βῃ οἴη ἐδ λ 18, 
ΚΤ Πποὰ Κπονυνοβὶ, ον, ὑπαῦ 1 ἀπ νοῦν ὉΠ [01], 
ἃΠα ΠΟΥ ἴῃ ΤΥ ΟΝ] οἷά ἀσὸ νναϑύϊμρ Ῥονογεν, ΠῚ 
ν Πολὰ πο δ ἴα πῸ τ ϊδαβθ, 5 ἰἴπ ΠΟΥ νοι  Ὼ]} ῬΥΪτηο. 

Βεοα {πὸ οἱ πὰ ΣῊΝ 6 νοῦ θγοαι 65, θαὉ ἔγομας 
ἐπα απ 5. 6 νῖϑθ5, ὑπο πὸ τὺ Γοτα ον ὺ ΡΟ ΠῚ 
Ιὰαπα ἁηᾷ 568." 

91.--ΝΙ ΑΛ ͵ΉΘΗΓΒ (Ὁ) 

Τ πᾶνε οἴεγδα {Πϊ5 45 ἃ σουηηοι ΟἿ ἕο Ῥὰπ {πὸ σοαΐ- 
ἐγεαᾶοθν, ἴο ΠΙοηγβιβ ὑπ6 σίνου οὐ σοοά {τι͵ ἀπα ἴὸ 
1ϑ)ειπθῖου ὑπῈ ἘδυὶΠ- ρα 655, ἀπ 1 θὲς τον {πε πὶ 
πε ἤοοῖκβ, φΟοα να ἀπ τὸ σαΐῃον οὐ “γα ϊη ΤΠ ΌΙ) 
{Π|6 δ 18. 

32.-. ἕᾧ [(ΟΘΑΤΗΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

ΟἩΛΗΙΟΒΕΒ Ὀν ὑπ νψνοοάοθα Π}}} οὔογο τὸ Ρὰᾷῃ ννῆὸ 
Ιονϑβ ὑπ σοοὶς {πὶ γοῖϊονν, θουν θα σοαῇ, ἃ Πουπεῖ 
ογδαΐασα ἴο ὑπ6 Πουηθά, ἃ ἰναϊγν πὸ τὸ ἐπ Παῖνν- 
Ιου σοα, ἃ θοιπαάϊηρ οπα ἴο {πὸ ἀ6ΓὉ Ἰοαροῦ, ἃ ἀθπίχοη 
οἵ {πΠ6 ψοοαβ ἴο ὑπὸ ἔονοϑῦὺ σοα, 

99.. .-ΜΑΞΕΟΙΌΘΒ 

ῬΡμιαρὺῦβ οὗ ῃθ6ὸ θθδο}, πθὸ ἢβῃθιγηθπ, δἰϊοι 
ΒΓ Πἰπρ νὴ ἢ ὑπ 6] ἀθορ-τ-θαπκ ποῦ ἐπε οἰγο] τη» 
5Π08] οἵ ὕππηϊοθ ἴῃ ὑπΠ6 στο ΠδΥτον 5. οἵ {Π6Ὸ 568, 
ἀεδαϊοαϊοα ἴο ὑπθὸ ὑπ 686 ΠΣ ουὖ οἵ {π6Ὸ ρῥγοῇῦβ οὗ {πε 
ΤἼΟἢ οαΐοἢ πον τηδά δ οἡ {Π||5 βισδηά -- ἃ θον] οὗ 6 θοῦ 
νν οΟΩ,, ἃ 5ἴοοὶ σοι ρῃν οαγνοα οἵ πολ! }, ἀπ ἃ ο7855 
ὙΠ] Π6- ΟΡ, 580 ἐπα νὴ ὑπ γ ὙνΘαΥΎῪ ᾿ππῆΣ ΓΘ Βύοθει 
Ὀν ὑπὸ ἄδηοο ἴποῖι τἸηὰγοϑὶ γοβὺ πο ἀΠ4 ἀτῖνε ἂν ἂν 
ἀτγ ὑΠ 108, 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

94.--ῬΡΙΑΝΟΥ͂ 

Τὸ ῥόπαλον τῷ Πανὶ καὶ ἰοβόλον ἸΤολύαινος 
τόξον καὶ κάπρου τούσδε καθᾶψε πόδας, 

«καὶ ταύταν γωρυτόν, ἐπαυχένιόν τε κυνάγχαν 
θῆκεν ὁ ὀρειάρχᾳ δῶρα συαγρεσίης. 

ἀλλ᾽, ὦ Πὰν σκοπιῆτα, καὶ εἰσοπίσω ἸΙολύαινον 
εὔαγρον πέμποις, υἱέα Σιμύλεω. 

95.-.--ΛΕΩ ΝΊΔΟΥ 

Τοῦτο χιμαιροβάτᾳ Τελέσων. αἰγώνυχι Πανὶ 
τὸ σκύλος ἀγρείας τεῖνε κατὰ πλατάνου" 

καὶ τὰν ῥαιβόκρανον ἐῦὐστόρθυγγα κορύναν, 
ἃ πάρος αἱμωποὺς ἐστυφέλιξε λύκους, 

γαυλούς τε γλαγοπῆγας, ἀγωγαῖόν τε κυνάγχαν, 
καὶ τὰν εὐρίνων λαιμοπέδαν σκυλάκων. 

36.--ΘΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

«Δράγματά σοι χώρου μικραύλακος, ὦ φιλόπυρε 
Δηοῖ, Σωσικλέης θῆκεν ὦ ἀρουροπόνος, 

εὔσταχυν ἀμήσας τὸν νῦν σπόρον' ἀλλὰ καὶ αὖτις 
ἐκ καλαμητομίης ἀμβλὺ φέροι δρέπανον. 

91.---ΑΔΗΛΟῸΝ 

ᾧ ἡραΐ δὴ καὶ τόνδε κεκυφότα φήγινον ὄζον 
οὔρεσιν ἀγρῶται βουκόλοι ἐξέταμον' 

Πανὶ δέ μιν ξέσσαντες ὁδῷ ἔπι καλὸν ἄθυρμα 
κάτθεσαν, ὡραίων ῥύτορι βουκολίων. 
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ΒΟΟΚ ΡΥ]. 34--3] 

94.-..-ΒΗΙΑΝΟΘΒ 

Ῥουυλενυβ Πὰπρ Ποῖα ἃ5 ἃ οἱ ἴο απ ὑπὸ ο]}». 
πὸ θονν ἃπα ὑποβα οατ᾿5 θεῖ. Αἶθὸ ἴο πὸ Τονὰ οἵ 
ἔπ ἈΠ]Ξ- ἢς ἀεαϊοαξοα {Π||5 χαΐϊνον ἀπα ὑπὸ “ὁ.-Θο αν, 
οἱ ς οἵ ἐπα }κ5 ἴον Πἰβ σισοθθο ἴῃ θοδν- απ ῖηρ. Βιΐ 
Ὧο ἔθου, Ὁ Ῥαὴ ὑπὸ βοοιΐ, βοπα ποις Ροϊναθημβ, {Π6 

500 οὗ ϑγιηῖ]αϑ, ἴῃ Γαΐαγο, ἴοο, Ια θη ννἹὉ ἢ 5Ρ01}5 οὐ {Ππὸ 

ἢ ᾶ86. Ξ: 

95.--ΤΒΟΝΊΙΑΒ 

ΤῊΙΒ 5κίη αἰα Τε]θθοὸ οἰγεΐοῃ οἡ πῸ τνοοα]δης 
Ρἰαπο-ἔγθο, δὴ οἴου ἴο σοας-Ποοΐθα Ρὰπ {πε σοαῖ- 
ἐγοδάθν, ἀηα ἔπε ογπαϊοπεί, ννο]]-ροϊπιοα οἴαῆς, ν 1} 
νΠοἢ Πα πἀ86α ἴο θυπο ἄοννῃ το - ον νον 5, δ ὸ 
σἤ οβο- Ρα1]5, ἴοο, πα ἔπ ἰθά5 ἀπα ὠὐ]]ὰγ5. οἵ [νΐς 

Καοοπ-ϑοθηξοα Ποιηα8. 

90.-.-ΡΗΠΙΡΡῸΒ ΟΕ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΟΘΑ 

ΤΉΕΞΕ ἔσιι5565 Π"Ὸπ πα ἕπτ τόνος οὗ Πἰς ΠῚ Πε]α 16 

Βοϑίοϊες ἔπ ΠαΘ απ θηαη ἀοαϊοαΐο ἕο περ, ᾿)δπηθῖονυ. 
νη Ἰονοϑὺ ὑπ 6 οονπ ; ἴον {15 15 ἃ τ οἢ Παννοϑῖ οἵ σσαῖΐ 
πε Βαῖ σαϊπονοά. θα  ἀποῦμου ἔϊπιθ, ἴοθο, τὰν ᾿ς 

Ὀγΐηο θᾶ οΚ Πΐβ 56 Κ] 6 ὈΓαπ οα Ὀγν τεδρίηρσ. 

91.-.--ΑΝονυ μοῦϑβ 

ΤΗΕ τυβίϊο ποτά οη οαὐ οα ἐπδ τοι ξαΐϊη {πΠὶς 

ΡΘεοΠ-Ῥγάπ ἢ ψνΠϊο ἢ οἱά σὲ πα Ρεπῦ ἃ5 1 Ρεπάς 
5, πα ᾿πανίησ ἐγ τητηθα ἰΐ, σοὺ ἴδ ἃρ θν {πὸ τοδα, ἃ 

Ργεςν ἴον ἴον ὕαμ νἰὸ ργοϊθοῖβ ἔπ σ]οθον σλξΕ]6. 
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ΘΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ͂ 

98. --ΦΙΛΊ ΠΟΥ͂ 

Δίκτυά σοι μολίβῳ στεφανούμενα, δυσιθάλασσα, 
καὶ κώπην, ἅλμης τὴν μεθύουσαν ἔτι, 

κητοφόνον τε τρίαιναν, ἐν ὕδασι καρτερὸν ἔγχος, 
καὶ τὸν ἀεὶ φελλοῖς κύρτον ἐλεγχόμενον, 

ἄγκυράν τε, νεῶν στιβαρὴν χέρα, καὶ φιλοναύτην 
σπέρμα πυρὸς σώζειν πέτρον ἐπιστάμενον, 

ἀρχιθάλασσε Πόσειδον, ᾿Αμύντιχος ὕ ὕστατα δῶρα 
θήκατ᾽, ἐπεὶ μογερῆς παύσαθ᾽ ἁλιπλανίης. 

99.--ΑΡΧΙΟΥ 

Αἱ τρισσαΐί, Σατύρη τε, καὶ Ἡράκλεια, καὶ Εὐφρώ, 
θυγατέρες Ξούθου καὶ Μελίτης, Σάμιαι" 

ἁ μέν, ἀραχναίοιο μίτου πολυδίνεα λάτριν, 
ἄτρακτον, δολιχᾶς οὐκ ἄτερ ἀλακάτας" 

ἃ δὲ πολυσπαθέων μελεδήμονα κερκίδα πέπλων 
εὔθροον' ἁ τριτάτα δ᾽ εἰροχαρῆ τάλαρον" 

οἷς ἔσχον χερνῆτα βίον δηναιόν, ᾿Αθάνα 
πότνια, ταῦθ᾽ αἱ σαὶ σοὶ θέσαν ἐργάτιδες. 

40.-..-ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ 

Τὼ βόε μοι' σῖτον δὲ τετεύχατον" ἵλαθι, Δηοῖ, 
δέχνυσο δ᾽ ἐκ μάζης, οὐκ ἀπὸ βουκολίων" 

δὸς δὲ βόε ζώειν ἐτύμω, καὶ πλῆσον ἀρούρας 
δράγματος, ὀλβίστ ῃν ἀντιδιδοῦσα χάριν. 

σῷ γὰρ ἀρουροπόνῳ φιλαλήθεϊ τέτρατος ἤδη 
᾿ὀκτάδος ἑνδεκάτης ἐ ἐστὶ φίλος λυκάβας, 

οὐδέποτ᾽ ἀμήσαντι Κορινθικόν, οὔ ποτε πικρᾶς 
τῆς ἀφιλοσταχύου γευσαμένῳ πενίης. 
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ΨΌΜΨΆΡΨΥΝ 

ΨΗΥ ΡΨ 

ΒΟΟΚ ΡΥ]. 438-10 

38.--ΡΗΠΙΡΡΌΘ (ῳρ. Νο. 30) 
Τὸ {π6ὸ Ροβείάομπ, ον οὔ ὑΠπῸ 56ὰ, ἀἸ4 Αναν το γι5 

σῖνα ποθ ἢἰβ ἰαβῇ οἱτϑ, ἤθη ἢ οδαβοα Τπτοτη ΠΪ5 
ἴοι] οα πὸ ἀδ66ῦ--- 5. πεῖς βαρ νὰ ᾿Ἰοδα ἐπαΐ 
Ρίαηρα ἰηἴο {πὸ 568, 1νῖ5. ον 50}}} ἀσαιπῖκ νυ ἢ {ΠςῸ Ὀτῖπε, 
[18 ΒΡΘΑΣ ον ΚΙΠΠ Πρ 56 8-πηοηβίθυβ, βίοι ἰᾶπος. οὗ 
ἀπ6 νναΐουβ, Πἰβ πγ6 6] ὄνον οίγαγεα Ὀγν ἢοαΐς, [15 
ΔΠΟΠΟΥ͂, ἥστη Παμα οὗ εἰς θοαὺ, ἀπά {πε ἢϊπὲ, ἀδδι ἴο 
8 1] οΥ5, ὑπαΐ Πὰ5 ὑΠ 6 ἃν οὗ σπαγάϊηρσ {πΠῸ 5εεα οὗ ἤτο. 

99.--ΑΒ ΗΙΑᾺ5 

ΤῊΝ ἔῆγθθ βγη 5ἰϑίουθ ϑαΐῖγγα, Ἡφύδοῖθα, πα 
ΕᾺΡἢγο, ἀδαρ)ΐεονβ οὔ Χαΐπιβ ἀπ Με]ϊξε, ἀδαϊοαῖο 
ἴο ἔπδ6, [ἂν Αἴπθπθ, νῃοβα νου κοι θὴ ἔπε Υ 616, 
{π᾿ ᾿πηρ] επηθΐθ νυ ὙΠ ἢ παν ἰοηρ βαρρογίεα 
ἐπουηβοῖνοβ ἴῃ Ποῖ ρονογῖν, {πΠ6 ἢιβὺ ΠΕΥ βρίπα]6. 
νυ] ησ βεγναπῦ οὗ {πὸ βρίαευν {ῃγθδά, ἐορεῖπεῦ 
ἢ 115 Ἰοπρ ἰδία, {πΠ6 οΟἴΠΟΥ ΠΟΥ φη5 1602} ΘΟμῊ]»,2 
θΌΒΥ τὰ κΚοὺ οὗ οἰοβο- νον θη οἱοῖῃ, ἀπα ἴπς6 {πὶγτα ὑπὸ 
ναςκοῦ ὑπαῦ Ἰονεα ἴο Πο]α ΠοῚ ννοο]. 

40... -ΜΑΟΒΌΟΝΙΒ 

ΤῊΝ ἔννο Ὄχϑῃ ἅγ6 τηΐπα ἃπα πον ΠΕΙρΡεα ἔο στὸν 
{Π6 σοῦ. θὲ Κιηά, [Ι)οιπηεῖθυ, ἀπ τϑοοῖνο ἐπ 61. 
ἐπουρ ἢ πον ΡῈ οἵ ἀοιρ ἀπ ποῖ το ὑπὸ ποιή. 
αταπῦ ἐπαῦ τὴν γα] Οχθὴ τηὰν ᾿ἰἷνο, πα ἢ] {ποῖ πὲν 
πος  Π 5 Πὰν 65, γα Ἡ]η σ᾽ Π16 τ] ο] Ια ϑῦ ἔπη Κα. ΓῸΣ 
{πῸ γεϑαῦβ οὗ {πν Πὰς θαπήπηλη, ψνη0 Ἰονὲβ ἐπα ὑσὶ, 
ἈΓ6. ἰγεδάν ἔοι -βοονα ἀπα ἴον. ΕΗ πονοὺ τϑαρϑῆ 
τ ἢ (ΟἸὈΥΙ ἴδῃ 5. Παγνοϑῖβ, θα πόνον ἰαρίθα ΟἹ ΓΘΥ 
ῬΡονεσῦνυ, 5. ΠΡ .ῸΥ ἴο0 ΘΟΙΉ, 

1 ἕἔρα ποΐβ ἴο Νο. 1θ0. 
5. ΤῊ Ἰαπα θεύνγεθη (ον πτ}} πα ἴον ἢ νγᾶ5 [απηουιβ ἴον ἰἐς 

ΤΙΟΠΠ685. 
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ΟσΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΘΟΥ 

41.-.-ΑΤΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 

Χαλκὸν “ἀροτρητήν, κλασιβώλακα, νειοτομῆα, 
καὶ τὴν ταυροδέτιν βύρσαν ὑπαυχενίην, 

καὶ βούπληκτρον ἀ ἄκαιναν, ἐχετλήεντά τε γόμφον 
Δηοῖ Καλλιμένης ἄνθετο γειοπ τόνος, 

τμήξας εὐαρότου ῥάχιν ὀργάδος" εἰ δ᾽ ἐπινεύσεις 
τὸν στάχυν ἀμῆσαι, καὶ δρεπάνην κομίσω. 

42..- ΛΔΕΣΠΟΤΟΝ 

᾿Αλκιμένης ὁ πενιχρὸς ἐπὶ σμικρῷ τινι κήπῳ 
τοῦ φιλοκαρποφόρου γευσάμενος έρεος, 

ἰσχάδα καὶ μῆλον καὶ ὕδωρ γέρα Ἰϊανὶ κομίζων, 
εἶπε' “Σύ μοι βιότ ου τῶν ἀγαθῶν ταμίας" 

ὧν τὰ μὲν ἐκ κήποιο, τὰ δ᾽ ὑμετέρης ἀπὸ πέτρης 
δέξο, καὶ ἀντιδιδοὺς δὸς πλέον ὧν ἕλαβες." 

45. -ἢ᾽]᾿ΤΛΑΤΌΝΕΙΝ 

Τὸν “Νυμφῶν θεράποντα, φιλόμβριον, ὑ ὑγρὸν ἀοιδόν, 
τὸν λιβάσιν κούφαις τερπόμενον βάτραχον 

χαλκῷ μορφώσας τις ὁδοιπόρος εὖχος ἔθηκε, 
καύματος ἐχθροτάτην δίψαν ἀ ἀκεσσάμενος" 

πλαζομένῳ γὰρ ἔδειξεν ὕδωρ, εὔκαιρον ἀείσας 
κοιλάδος ἐ ἐκ δροσερῆξ ἀμφιβίῳ στόματι. 

φωνὴν δ᾽ ἡγήτειραν ὁδοιπόρος οὐκ ἀπολείπων 
εὗρε πόσιν γλυκερῶν ὧν ἐπόθει ναμάτων. 

44,.---ΑΛΔΉΛΟΝ, οἱ δὲ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΤΑΡΑΝΤΊΝΟΥ 

Γλευκοπόταις Σατύροισι καὶ ἀμπελοφύτορι Βάκγῳ 
Ἡρῶναξ πρώτης δράγματα φυταλιῆς, 

1 ΤῊ Ἰαβί Ἰἴπο, βαρ ἴῃ ἃ Ἰαίον πηᾷᾶ, 15 ον θην ἃ 
Βα ΡΙϑηθηῦ ὈῪ ἃ θα] ν ΥΒΊ ΠΟΥ, 
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ΒΟΟΚ ΥἹ, 41τ- 

41. --- ΑΟΑΤῊΪΙΑΒ ΒΟΗΟΙ ΑΘΤΙΟΌΘ 

Ηιβ θγάζθη βἰναστα ὑπαὺ Ὀγθακ ὑΠῸ6 οἱοας δα οὐ 
{Π6 ἔἈ]]ονν5, πὸ ᾿ἰθαῖπον ἘΠποηρ ὑπαὶ ράβδος ἀποὺ τΠῸ 
ΠΟΟΚ οὗ {πὸ οχ, ὑπ σοδαὰ νὰ ἢ 1Ὸἢ ἢδ ΡΥ]Ὸ 5 οἴ, 
πα] Πἰβ Ιου ρἢ-θο] Ὁ ἀοῦ {πὸ Πα ϑ θα ππηὰπ (ἈΠ ΘΠ 65 
ἀοαϊοιξε ἕο πο, επηθῖεν, αὐτου οαϊεηρ π6 θᾶ οΚ οὗ 
5. γγ 6 }]-] οι ρῃμοα πο] 4. Οὐταμπῦ πὸ ἴο γτθὰρ {Ππὸ ΘΟΙΉ, 
ἀη4 1 1} θυϊηρ {Π|6 6 ἃ 5ῖοκ]ο, ἴοο. 

49, Ανονυμοῦβ 

Ροοη. ΑἸοίπηθπμθθ, Πανίησ ἰαβίοα {πῸὸ οἷς οὗ 
ἔνα Ὁ Γα] 5. Π] 6 Υ ἴπ ἃ ΠΠ 16 σαγάθη, θη Πα Ὀτοιρ 
ἴο δὰ ἃ5 ἃ ργθβϑοηΐ ἃΠ Ἀρ0ῖ6, ἃ ἥρ, ἀπ] βοῦηε νναΐευ, 
βαα : “ἼΠοῖ οἸνοδὶ πὸ ΠΠΌμι ἔν ὑγθάβισν {πὸ σοοᾶ 
τηϊηρ5. οὗ πἴὸ ; 50 δοοερὺ ὑπθβθο, πὸ {ππ15. ἔγοσ ὑπὸ 

σάγάδη ἃπα ἔΠ6 νναΐου τότ ἢν τος, πα οἷν τηδ ἴῃ 
το ῦαγ τότ πὰ ποι Παϑὺ γεοοϊνεα." 

43.--ΡΙΑΤΟ () 
ΞΟΜῈ ἔγάνθι]οῦ, γῃο 5016 Πογθ ἢἷς ἐου ΠΕ ϊηρ; 

ἐΠγϑὺ πὶ {πΠ6 φαΐ, που] δα ἴῃ θγοηΖὸ πα ἀρηϊοιιθα 
ἐα υοἱο ἰΠης βεγναηῦ οἵ ὑπθὸ Ν ρη5, {πὸ ἄδηρ 
Βοησβίου γηο ον 5 ὑΠῸ γαΐῃ, {Π6 ἔτορ νη ἰακο5 Ἰὸν 

ἴῃ ἸΙρ) ἐου πἴαϊηβ ; ἴον Ὁ στα δα εἶτ ἴο ὑπ ννα του, ἃ5 

εν.  ν ΨΨΨΨ ΝΣ ΕΙ 

6 νναπάήθγθα, βἰηρίηρ Ορρογξαποὶν ἢ ἰΐς ἅτη- 
ΡΒ θοι5. πποὰ τ) ἔγομπλ {Π6 ἀδηὴρ ΠΟΙ ]ονν. Ἴδη, ποΐ 
ἀἰδβουεϊηρ ὑπ σα! ηρ' νοΐοθ, μῈ ἕο πα ἐπμῈ ἀγίηκ ἢΠῈ 
Ἰοηρδα ἔου. 

44.-.- ΤΠΒΟΝΙΌΑΒ ΟΕ ΤΑΒΚΕΝΤΟΌΜ (Ὁ) 

Τὸ {ΠπῸ6 τηυϑὺ-] ἴηρ ϑαΐγυς ἀπα ἴο Βαοοθας ἐπ 
Ρἰαπίον οἵ ὑπ6 νίης 414 Ηεγοπὰχ οοηβοογαΐς ἔπ 656 
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ΘΟΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

τρισσῶν οἰνοπέδων τρισσοὺς ἱερώσατο τούσδε, 
ἐμπλήσας οἴνου πρωτοχύτοιο, κάδους" 

ὧν ἡμεῖς σπείσαντες, ὅσον θέμις, οἴνοπι Βάκχῳ 
καὶ Σατύροις, Σατύρων πλείονα πιόμεθα. 

45. ---ΑΔΗ ΛΟῸΝ 

᾿ὈΟξέσει λαχνήεντα δέμας κέντροισιν ἐχῖνον 
ῥαγολόγον, γχυκερῶν σίντορα θειλοπέδων, 

σφαιρηδὸν σταφυλῇσιν ἐπιτροχάοντα δοκεύσας, 
Κώμαυλος Βρομίῳ ζωὸν ἀνεκρέμασεν. 

46.---,αἂἀὐΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂ 

Τὰν πρὶν ᾿Ενναλίοιο καὶ Ἐϊράνας ὑποφᾶτιν,. 
μέλπουσαν κλαγγὰν βάρβαρον ἐκ στομάτων, 

χαλκοπαγῆ σάλπιγγα, γέρας Φερένικος ᾿Αθάνᾳ. 
λήξας καὶ πολέμου καὶ θυμέλας, ἔθετο. 

47.-- [ΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Κερκίδα τὴν φιλαοιδὸν ᾿Αθηναίῃ θέτο Βιττὼ 
ἄνθεμα, λιμηρῆς ἄρμενον ἐργασίης, 

εἶπε δέ: “ Χαῖρε, θεά, καὶ τήνδ᾽ ἔχε: χήρη ἐγὼ γὰρ 
τέσσαρας εἰς ἐτέων ἐρχομένη δεκάδας, 

ἀρνεῦμαι τὰ σὰ δῶρα' τὰ δ᾽ ̓ἔμπαλι Κύπριδος ἔ ἔργων 
ἅπτομαι: ὥρης γὰρ κρεῖσσον ὁρῶ τὸ θέλειν." 

48.- -ΑΔΗΛΟῸΟΝ 

Κερκίδα τὴν φιλοεργὸν ᾿Αθηναίῃ θέτο Βιττὼ 
ἄνθεμα, λιμηρῆς ἄρμενον ἐργασίης, 
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ψυνψανγυ 

ΒΟΟΚ Υ]. ,.4.-.48 

ἔπ γδ6 6 οα5 Κ5 οἵ ἔγθϑἢ νῖπὸ ΠΟ ἔγοι ἔπ γδὲ νἱπογαγάς, 

{πὸ ἤυου-γταϊῖς οὐ ἶβ. θαι». ῆε, πανίηρ ἢγοὶ 
Ροιυγοα νὰν 15. τἱρῖνς Ττοπν ὑπθ πὴ ἴο ραν 0 ]Ὲ άοομις 
πα ἐπ ϑαῦγγυβ, νν}}} ἀστηκ πόσο ἔπα ὑπ 6 ϑαῦνγϑ. 

4δ.-τονΝονυ Μοῦ 

(Ὁμαῦυτῦβ πη αΡ αἰΐνα τὸ Βδοοθις ἐΠὶς Πεάσο- 
μιορ;, ᾿ξ. θοάν θυ ]ϑ.}] πρ ν ἢ ΘΠ }Ρ σρίπθϑ, {πΠῸ στὰρο- 

σα Π νου, Π 6 ΒΡΟΙ ον οὗ {πῸ βυθοῦ νἱ πο ναγάς, Πὰν ηρ; 
οααρς ἴδ ουν] θα τρ ἴῃ ἃ Δ} πὰ τΌ]]ΠἸπρ οα {πὸ 
σ͵ΆΡ68. 

40.--ΑΝΤΙΡΑΤΕΙΕ ΟΕ 5100Ν 

ΡΗΕΒΕνΝιοῦβ, Βανίηρ αὐτο {πὸ ννᾶῦθ ἀηἢ {ΠῸ 
ΑἸ ταν,} ργθϑθηϊθα ἴο Αἰπαπθ Πῖ5. θυάΖθη ὑσαμη)θῖ, οὐβὶ 

{πΠ6 βροκοβιαπ οἵ ρϑᾶθθ ἃπα νὰν, βοπαάϊηρ' ΤὉγ ἢ ἃ 

θα αγοῖ5 5 ΟἸδηηΟΌ {ΠΌ 15 τοι}. 

47... ΒΥ ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

βιττοὸ ἀφδαϊοαϊοα ἴο Αἰἴποπθ Ποὺ τηϑ]οάϊοιις ἸοοπῚ- 

ΘΟ. }}»,5 πη ρ]θθηῦ οὐ {πὸ πνουῖς {πὰ ννὰ5. ΠΟΥ βοιπῖν 

Πν Πποοά, βαγίηρ,, “Ηδ1], σοάά685, ἀπα ἔα κα {Π|5; ἴον 

Ι, ἃ ψίάονν ἰπ τὴν ἔου ἰοῦ} γϑαν, ἔογβννθαν ἔῃν οἱ 

ἈΠ ὁ ἀΐδ οοηἐνανν [κα ἴὸ ἔπδ ψνουκ5 οἵ Ογριῖδ ; 
[9566 ὑπαῦ ὑπὸ νυν ]5}} 15 Β.ΟΠ ΚΟΥ ὑΠπδπ ἀρϑ.᾿ 

48 --ΑΝΟΝΥ Μοῦ 

Βιττο ἀδαϊοαϊοεα τὸ Αἴποπθ Ποὺ ᾿παιιϑενοιι ΘΟ η- 
οολὴὈ, ἐδ πη θ] πο πξ οἵ ποὺ βοληΐν Πνο] Π Ποοά, ἴῸν ἐμ θη 

1 ΤῊ ὑλγαμπηροῦ νὰ 864 αὖ βΒδου ἤο68. 
“ Βϑοδιβα δ Εν ιβοαῃ ἱπν θη το. ΒΞ 566 ποίο ίο Νο, 100. 
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ΟΕ Ε ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

πάντας ἀποστύξασα γυνὴ τότε τοὺς ἐν ἐρίθοις 
μόχθους καὶ στυγερὰς φροντίδας ἱστοπόνων'" 

εἶπε δ᾽ ᾿Αθηναίη: “Τῶν Κύπριδος ἅψομαι ἔργων, !: 
τὴν Πάριδος κατὰ σοῦ ψῆφον ἐνεγκαμένη"" 

40 --αΑΛλο 

Χάλκεός εἰμι τρίπους: ἸΠυθοῖ δ᾽ ἀνάκειμαι ἄγαλμα, 
καί μ᾽ ἐπὶ Ἰϊατρόκλῳ θῆκεν πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς: 
Τυδείδης. δ᾽ ἀνέθηκε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 
νικήσας ἵπποισιν ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον. 

50.---ΣΙ  ΜΩΝΙΔΟΥ͂ 

Τόνδε ποθ᾽ “ἔλληνες ῥώμῃ χερός, ἔργῳ "Άρηος, 
εὐτόλμῳ ψυχῆς λήματι πειθόμενοι, 

Πέρσας ἐξελάσαντες, ἐλεύθερον ᾿ῶλλάδι κόσμον 
ἱδρύσαντο Διὸς βωμὸν ᾿᾿λευθερίου. 

51. πο ΔΉ ΛΟῸΟΝ 

Μῆτερ ἐμὴ Ῥείη, “ρυγίων θρέπτειρα λεόντων, 
Δίνδυμον ἧ ἧς μύσταις οὐκ ἀπάτητον ὄρος, 

σοὶ τάδε θῆλυς᾽ Ἄλεξις ἑ ἑῆς οἰστρήματα λύσσης 
ἄνθετο, χαλκοτ ύπου παυσάμενος μανίης, 

κύμβαλά τ ̓ ὀξύφθογγα, βαρυφθόγγων Ἁ ἀλαλητὸν ξ 
αὐλῶν, οὺς μόσχου λοξὸν ἔκαμψε κέρας, 

τυμπανά τ᾽ ἠχήεντα, καὶ αἵματι. φοινιχθέντα 
φάσγανα, καὶ ξανθάς, τὰς “πρὶν ἔσεισε, κόμας. 

ἵλαος, ὦ δέσποινα, τὸν ἐν νεότητι μανέντα 
γηραλέον προτέρης παῦσον ἀγριοσύνης. 1 
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τ πω δ 

ΒΟΟΚ ΓΙ. 48-51 

4Πη6. οοποοϊνοα ἃ ᾿ναϊιο [ον 4}} [01] ἀτποπ νου ΚΙ, 
πα ἴον ὑπ6 ννεᾶνον 5 νγείομεα οαγοθ. Τὸ Αἰἴἤθης 
516 βαϊά, “1 ψ}} ἴἀκὸ τὸ {πὸ νοΥ Κα οἵ (γρμεῖ5, νοϊϊης 
{κὸ Ῥαγὶβ ἀραϊηβι {{π||6.᾿ 

40 --ΟΝ α ἸῊΙΡΟΟ αΑτ ζΕΠΡΗΙ 

ΙἊμΜ ἃ ᾽ΌηΖΕ {ροά, ἀδαϊοαϊεα αὖ [)ε]ρῃϊ ἴο 
ἰόν {πὸ ϑσῖπὸ ; ον -[Οοὐοα ΔΟΒΠΠΠῈὸς ΟΠ σα τὲ ἃ5 
ι ΡΥ αὖ Ραϊγοο! θ᾽ ἔππογα} ἔδαβδὶ, πᾷ οι οά 
{πὸ να κε σοὸὴ. οὐ Τγάσις ἀφαϊοαϊο πὸ, Πανίην 
Ομ π γα ἴῃ {πὸ Ππουβοῖγασα ὃν ὑπὸ Ὀγοδα ΕΓ ΘΙ] βοΐ. 

50.--- ΘΙ ΜΟΝΙΌΕΒ 

ὁπ ἐμὸ “Παν αἱ Πἰαίασα σοριηιονηο αἰ ἐἠο 1 αμΠ|6 

ΤῊΙ5 αἰΐαν οὐ ζει ὑπὸ Γἰροναῖου ἀἸά {πὸ ΗΠ] πὸ 5 
οὐδοῦ, ἃη οὐπμαπηθῦ ἴον. ΗΠ Θ]]ὰς σι ἢ ἃ5. θΘΟΟΠΠ65. ἃ 
ἴγες. ἰὰπα, αἴΐζον {Ππᾶ|, οὐογίηρ ὑπο ὶν Ὀγᾶνα Πραγίθ᾽ 
᾿}Ρ1156, ἀπὸν παά ἀγσίνοι οὐδ {πΠ6 Ρουβίαπβ θγ {πῸ 
υὐϊο ῦ οὐ {πεῖν 5 ἀπ θν {πὸ [01] οἵὁἨ Ῥδ. 016. 

51]1.----ὄἕ Ανονυνοῦϑβ 

Τὸ {π᾿ πὸ, παν τποῦῃον πδα, πτισβο οὐ ΡΠ τ ν σἴαμ Ἰ01}5, 
γῃοσο ἀενοῖοες ἰσοδὰ ἀπὸ πεῖ ΐα οἵ 1) νη, 416 
νου πἴ5}}. ΔΙΟχὶβ, σδαβίηρ ΤῸ) {πγίοιι5. οἰ ἢ οὗ 
{πὸ Ῥγαὰ55, ἀδάϊοαξε {Π 656 ϑ.πλα] απιὖ5 ΟΥ̓ ἢΪ5. πη {116 55 - 
|}15 58 011-τοπο αὶ ον} »)α}5, {πΠ 6 ποῖΐβο οἵ ἷ5 ἀδορνοϊοεὰ 
Πυῖε,, τὸ ΝΠ ῖο ἘΠ οὐκ α ποῖπ οὗ ἃ γι 56 1 
σάνα ἃ οαννοα ἴουτη,. [185 οοΠοίηρ ἃ ταχη δου τ π 65, ἢϊ5 
Κηΐνεβ. τεάάοποα ψι}} ]οοά, ἀπ {πὲ γο!]ονν ΠαΪν 
ΠΟ οποο τοσϑε ὁ ἶ5. 9Πποι] ἀογ5. θὲ Κιπά, Ὁ 
(ιιθ π, ἀπ σἶνε γοϑὲ ἴῃ Πἰς. οἱ ἀρὸ ἔγομ δ. ΓΟΥΟΥ 
δ Ἱ ἀπ 585 ἴὸ εἶπ νη ννϑπῦ τὰ ἴῃ ἢΐ5. νοι]. 

ἘῸΣ ὑπ 15 Βπαρο οὗ {πὸ ἄοι]6 ῬΗνν ρίαη ἤπιθ 566. ἈΓΌΪΟΪ 6 
“ὐ ΤΊθΙα "ἢ τη Τλαγθι θοῦ πα δα Π1Ο᾽5. 7)1εἐ. ὅ168. Αννα ές, 
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ΘΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

- ΨΙΜΩΝΙΔΟῪ 

Οὕτω τοι, μελία ταναά, ποτὶ κίονα μακρὸν 
ἦσο, Πανομφαίῳ Ζηνὶ μένουσ᾽ ἱερά: 

ἤδη γὰρ χαλκός τε γέρων, αὐτά τε τέτρυσαι 
πυκνὰ κραδαινομένα δαΐῳ ἐν πολέμῳ. 

ὅ8.-.-ΒΑΚΧΥΛΊΔΟΥ 

Εὔδημος τὸν νηὸν ἐπ᾽ ἀγροῦ τόνδ᾽ ἀνέθηκεν 
τῷ πάντων ἀνέμων πιοτάτῳ Ζεφύρῳ" 

εὐξαμένῳ γάρ οἱ ἦλθε βοαθύος, ὄφρα τάχιστα 
λικμήσῃ πεπόνων καρπὸν ἀπ᾽ ἀσταχύων. 

ὅ4.. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Τὸν χαλκοῦν τέττιγα Λυκωρέϊ Λοκρὸς ἀνάπτει 
Εὐὔνομος, ἀθλοσύνας μνᾶμα φιλοστεφάνου. 

ἣν γὰρ ἀγὼν φόρμιγγος" ὁ δ᾽ ἀντίος ἵστατο Ἰ]άρθις: 
ἀλλ᾽ ὅκα δὴ πλάκτρῳ Λοκρὶς ἔκρεξε χέλυς, 

βραγχὸν τετριγυῖα λύρας ἀπεκόμπασε χορδά' 
πρὶν δὲ μέλος σκάζειν εὔποδος ἁρμονίας, 

ἁβρὸν ἐπιτρύξων κιθάρας ὕπερ ἕζετο τέττιξ, 
καὶ τὸν ἀποιχομένου φθόγγον ὑπῆλθε μίτου, 

τὰν δὲ πάρος λαλαγεῦσαν ἐν ἄλσεσιν ἀγρότιν ἀ ἀχὼ 
“πρὸς νόμον ἁμετέρας τρέψε λυροκτυπίας. 1 

τῷ σε, μάκαρ Λητῷε, τεῷ Ττέττιγι γεραίρει, 
χάλκεον ἱδρύσας ὠδὸν ὑ ὑπὲρ κιθάρας. 

δῦ.---ΤὩΑΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΡΒΟΚΑΛΛΟΥ͂ 

Πειθοῖ καὶ Παφίᾳ πακτὰν καὶ κηρία σίμβλων 
τᾶς καλυκοστεφάνου νυμφίος ὐρυνόμας 

“Ερμοφίλας ἀνέθηκεν ὁ βωκόλος" ἀλλὰ δέχεσθε 
ἀντ᾽ αὐτᾶς πακτάν, ἀντ᾽ ἐμέθεν τὸ μέλι, 
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Ψ0ΕΡ 

ΒΟΟΚ  ΥἹ. ς2-ς5 

52.---Βϑ] ΜΌΝΙΏΓ5 

ἈΈΒΥ, τὴν ἰός ἰάποο, ἔΠπ|5 ἀσαϊηδὺ {πὸ Πἰσ ἢ οΟ] απ 
«πα τοππαΐ βαογο ἴὸ αποιρῃαοα ζει5. ΕῸΣ πον 
ἔπν Ροϊης 5 οἱ, ἀπα ποιὰ τὸ νοσ Ὀγ Ἰοηρ Ὀταπε- 
Ἰβϊησ ἴῃ ὑπ θά ΠΕ}6. 

59..-ΒΑΟΓΗΥΠΙΘΕΒ 

Ευρεμῦυβ ἀδάϊοαϊο {Π15 το θ]. ἴῃ ἢ ΠΕ] ἴο 

Δερηνν ὑπδῸ υἱοῦ οὐ 41} νἱπες ; ον 6 οαμηε ἴῃ 
ἉΠΒΎΨΕΥ ἴο 115 ᾿ΥΆγ ΟΣ ἴο ΠῸΙΡ ᾿ΐπ νυ ΠΟνν 4 Κὶν τῆς 

σταΐη ἔτῸμ ὑΠ 6 στρα Θὰ 5, 

54..-ΡΑΌΠῸΒ ΒΙΠΕΝΤΙ ΔΉ ΠΙΒ 

Τὸ Τινοογοὰπ ἌΡΟΙ]Ο ἀοίῃ Του π Ἐπ ποιηῖ5 ἀφ α!- 
οαἴα ὑπὸ θγάζϑη οἰσοαάδ, ἴπ τηθιηονν οἵ Πἰς οοηΐοβὲ [ῸΥ 
{Π6 ογοόνη. 6 οοπξοβῦ νὰ ἴῃ ᾿γγο- αγίην, πα 
ορροβίζε πίτη βἴοοα [ηἷἰβ οοιηρειζονυ, Ῥαγτῃϊς. Βαὲ 
γπθπ {πὸ Του π 5Π|6}} τὴν ἴὸ ἐπὲ βἴσοκο οὗ {πὸ 
Ρ] εοἴτιμη, {πὸ βγη σ᾽ σα κοα νυ} ἃ Πθαγθὸ οὐγ. Βιΐ 
θεΐονα ἐπε σα ηΐης τηθὶ ον οὐ] ρσῸ ᾿ληλθ, ἃ οἰοαάὰ 
᾿ρητοα οἡ ἐπα ἴντα οΠίυρίηρ το πθὺ]ν ἀπ οααρ δ τρ 
{πΠ6 να ἰδ ϊης ποῖ οἵ {πὸ ὁΠπον, δπἠαριπν ἴο ἐπε 
ϑΐοπ οἵ ον μἱαγίηρ [5 1] τατιϑῖὶς ἐπαῦ πο ἴο 
ΘοΠο ἴῃ πα ψνοοάβ. Ππογοΐονο, ἀϊνίπο ὅοη οὗ 1 εἴο, 
ἀοῖἢ 6 Ποποῦν {Ππ|πὸ υνἱτΠπ {πὸ οἹδς οὐ ἐγ οἰςαάα, 
ΡεγοΒίηρ {Π6 Ῥγάζθη βοηρδῦου προ ἢν ᾿γτα. 

δῦ.-ΦΨΦὉΟΗΑΝΝΕΒ ΒΑΛΕ ΒΟΟΘΑΙ 

Ι, ΗξβπμόρηῖμΕβ {πὸ που άσηηδαῃ, ἐπα θυ σγόοηι οὗ 
τοϑυ -γθαῖ πο Βασνποιηο, ἀδάϊοαϊο ον] 6 τς ἀπά 
ποπου-οομ 5 ἴὸ Ρεῖ πο ἀπ ΑρΠγοάϊξο. Βδοοῖνε ἐπ ὸ 
οαγα5 ἴῃ μἷαος οὗ πον, {πὸ Πποπον ἴῃ μας οὗ της. 

.} 
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σΕΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

δ0.---ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΙΚΟΥ͂ 

Κισσοκόμαν Ἰβρομίῳ Σάτυρον σεσαλαγμένον οἴνῳ 
᾿ἀμπελοεργὸς ἀνὴρ ἄνθετο Ληναγόρας" 

τῷ δὲ καρηββαρέοντι δορήν, τρίχα, κισσόν, ὀπώπην, 
πάντα λέγοις μεθύειν, πάντα συνεκλέλυται: 

καὶ φύσιν ἀφθόγγοισι τύποις μιμήσατο τέχνη, 
ὕλης ἀντιλέγειν μηδὲν ἀνασχομένης. 

51..- ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΆΡΝΟΥ 

Σοὶ τόδε πενταίχμοισι ποδῶν ὡπλισμένον ἀκμαῖς, 
ἀκροχανές, φοινῷ κρατ ὶ συνεξερύσαν, 

ἄνθετο δέρμα λέοντος ὑπὲρ πίτυν, αἰγιπόδη 11άν, 
Τεῦκρος᾿ Ἄραψ, καὐτὰν ἀγρότιν αὐἰγανέαν. 

αἰχμῇ δ᾽ ἡμιβρῶτι τύποι μίμνουσιν ὀδόντων, 
ᾧ ἔπι βρυχητὰν θὴρ ἐκένωσε χόλον. 

ὑδριάδες Νύμφαι δὲ σὺν ὑλονόμοισι χορείαν 
στᾶσαν, ἐπεὶ καὐτὰς πολλάκις ἐξεφόβει. 

58.--[Γ[ΣΙΔΩΡΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΊΚΟΥ ΒΟΛΒΥ- 
ΘΙΩΤΟΥ 

Λέκτρα μάτην μίμνοντα καὶ ἄπρηκτον σκέπας εὐνῆς 
ἄνθετο σοί, Μήνη, σὸς φίλος ᾿Ενδυμίων, 

αἰδόμενος" πολιὴ γὰρ ὅλου κρατέουσα καρήνου 
οὐ σώζει προτέρης ἴχνιον ἀγλαΐης. 

59. ΑΥ̓ΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΨΙΟΥ 

Τῇ Παφίῃ στεφάνους, τῇ ΠΠαλλάδι τὴν πλοκαμῖδα, 
᾿Αρτέμιδι ζώνην. ἄνθετο Καλλιρόη: 

εὕρετο γὰρ μνηστῆρα τὸν ἤθελε, καὶ λάχεν ἥβην 
σώφρονα, καὶ τεκέων ἄρσεν ἔτικτε γένος, 
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Ὁ τυ σὴ “ Ι Η 
᾿ 

ΡΎῪΣ 5. Φ 

ΒΟΟΚ ΜῈ ς6-ς9 

ὅθ.--ΜΑῸΈΌ ΟΝ ΤῊΗἙΒ ΟΟΝΘΌΟῚ, 

ΤΕΝΑΘΟΝ ΑΒ, ἃ νἱηθ-ἰγοσθον, ἀοαϊοαξοα ἰὼ θα οοΠι5 
ἢ ἷνγ- -οὐονν πο ΘΑΓΥ πε δαί ς ἃ νὰ πῖπο. Ηἰ5 
Ποὰ ἰ5 ποάαϊηρ; ἀπῇ γοῖ νοῦ σὰν ὑπαΐ ὀνουν τ ηρ 
ἴῃ Πίηι ἰ5 ἀσιιηῖκ, Θνουν ἘΠ ρ; 15 απσίοδήν, {π6 ἔαννη- 
5Κίη, [5 Παὶν, {ΠῸ ἵνν, Πὶβ θγθβ. ἀσὶ ψ ΠῚ Ποὺ τατε 
του ἴηι ᾿μυταΐος ἐνεη Ναΐασο, ἀπ Νίαϊξίον ἀο65 ποῦ 
νοηΐασα ἴο Ορροβο ΠΟΥ. 

5᾽.--ΡΑΌ ΓΟ ΘΠΕΝΤΙΑΒΙΠΘ 

Τὸ {πεὸ, σοαϊ-[Ὀοΐοα Ραμ, ἀϊὰ Τδασον, {πὸ Ασα, 
εἰοαϊοαῖο ὁ. {πῸ ρμἱπο-σοο {Π|5. ΠΟ 5 δκίη, ἀὐηγο 
Ὁ} ἤνο-ρΡοϊηϊο οἰανβ, ἤθποποα ἢ} 15. ἴαννην, 
ϑαρίηρ Πδλ, ἀπ {πὸ νοῦν ἰᾶποο Π6 [ον ἰὖ αν τὶ. 
Ομ {πὸ παϊ δαΐοι Ἰαποο- πολ ον. νοι ἀπὸ Ὀγαΐὸ 

᾿νοηϊοα 115 Τολ σ᾽ Δ ἜΤ, ΓΘ αἴ {Π6 πγαγκ5 Οὐ 15 τ 6 ἢ. 
βαῖ {πὸ Ν τηρ}5 οὗ {Π| σἔυ θα ἀπ] ννοοαβ ΘΟ] θγαϊοα 

ἰϊ5 ἀοαῖῃ Ὀν ἃ ἄδποο, βίηοα ἰδ οἴξεπ πϑδοὰ ἴὸ τουυν 
ἀπ θη ἴοο. 

8: ἸΒΙΌΘΕῦ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ ΘΕ 
ΒΟΙΜΒΒΥΤΙΝΕ (9) 

ΤῊΥν {τἰὸπὰ Ἐπανπμοῦ, Ὁ δίοομ, ἀεάϊοαϊξος. ἴὸ 

ὑπὸὸ, ἀϑῃαιηθοα, Πα θα {παξ ϑαγνῖίνος ἴῃ ναΐϊη ἀπ 
ἰϊ5 {πῸῚΠ᾿ Ὸ οονοῦ; [ῸΓ σγὸν ἢΠαῖϊ τοῖρης. νοι ἢηἶς 
γΠ0] 6 Ποδά. πα πὸ ἰγὰσο οἵ 5. ἔθυον οαπῖν ἰ5 
Το. 

ὅ9.--ΑὙΟΑΤΗΙΑΒ5 ΒΟΗΟΓΑΘΤΙΟΟΌ.. 

Ολιααππηοε ἀραϊοαΐος ἴὸ ΑρΠνοάττα Ποὺ σαν]απῇ, 
ἴο ῬΆ]Π1ὰ5 ποὺ ὑγὸϑ5. ἀπ ἴο Ασομ ῖδ [τὸν σίγα] ; ἴῸν 
85:6 ἔοι πὸ θα π ἢ 5016 υναπτοα, 5ὴη6. στον ὑΡ ἴῃ 
νίγέαο ἀπ 516 σανὸ ΙΕ ἴοὸ ὈΟγ5. 
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ΟΗΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

00.-. -ΠΛΛΛΑΔᾺ 

᾿Αντὶ βοός χρυσέου τ᾽ ἀναθήματος Ἴσιδι τούσδε 
θήκατο τοὺς λιπαροὺς [1α ίλιον πλοκάμους: ιρ μι μ 

ἡ δὲ θεὸς τούτοις γάνυται πλέον, ἤπερ ᾿Απόλλων 

χρυσῷ, ὃν ἐκ Λυδῶν Κροῖσος ἔπεμψε θεῷ. 

01.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ὦ ξυρὸν οὐράνιον, ξυρὸν ὄλβιον, ᾧ πλοκαμῖδας 
κειραμένη πλεκτὰς ἄνθετο ΠΠαμφίλιον, 

οὔ σέ τις ἀνθρώπων χαλκεύσατο: πὰρ δὲ καμίνῳ 
᾿Ηφαίστου, χρυσέην σφῦραν ἀειραμένη 

ἡ λιπαροκρήδεμνος, ἵν᾿ εἴπωμεν καθ᾽ “Ὅμηρον, 
χερσί σε Ταῖς ἰδίαις ἐξεπόνησε Χάρις. 

62.--ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

ΚΚυκκλλοτερῆ μόλιβον, σελίδων σημάντορα πλευρῆς, 
ἈΝ 7ὔ ’ὔ ᾽ “ ’ὔ 

καὶ σμίλαν, δονάκων ἀκροβελῶν γλυφίδα, 
“-“ ΄ “-“ ’ 

καὶ κανονῖδ᾽ ὑπάτην, καὶ τὴν παρὰ θῖνα κίσηριν, 
αὐχμηρὸν τ πόντου τρηματόεντα λίθον, 

Καλλιεμένης Μούσαις, ἀποπαυσάμενος καμάτοιυ, 
θῆκεν, ἐπεὶ γήρᾳ κανθὸς ἐπεσκέπετο. 

63.--ΔΑΜΟΧΑΡΙΔΟΣ 

ὃν ραμμοτόκῳ πλήθοντα μελάσματι κυκλομόλιβδον 
καὶ κανόνα γραφίδων ἰθυτάτων φύλακα, 

καὶ “γραφικοῖο δοχεῖα κελαινοτάτοιο ῥεέθρου, 
ἄκρα τε μεσσοτόμους εὐγλυφέας καλάμους, 

1 ΠῊ 6 οοπο]πβίοη ἱπηροβθα Ὀγ ὕΠ6 ΡΠ ΓΆΒθοοσΥ 15 {πᾶῦ {ΠπῸ 
Ἰοδα (ἔου νυν ΠῚ Θἢ. νγ 6 ΠΟΥ π56. ἃ Ῥ6Π01]) νγὰβ ἃ {}ἶπ 189 οὗ ᾿οδά 
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ΒΟΟΚ ΥἹ]. 6ο-62 

00.--ΡΑΤΠ.Α1)Δ5 

Ῥλμρηῖμε, ἴῃ Ρμαοο οἵ ἃπ οχ ἃπά ἃ σοϊάοη οἰξενίην, 
ἀοἀϊοαϊει ἴο 1515 {Ππ65ο ο]οσδυ ἸοοκΒ ; ἀπα {πὸ σοάά 85 
τὰ Κὸβ πόνο ΡὈ]άβινο ἴθ ἔπ θην πὰ ΑΡΟΠ]Ὸ ἴῃ ὑπὸ ρσο]ὰ 
{παῦὺ Οτὐοθβιβ βοηῦ ἢἶπὶ ἔγομ γα ἴα, 

61.---Βν ΤῊΗΕ ΑΜΕ 

Ο ΠΕΛΝΕΝΙΥ ΤΆΖΟΥ, ΠΆΡΡΌΥ ΤΆΖΟΥ Ὑν Ὁ} νυ ῖ ἢ Ῥαιη- 
ΡἈΙΠΟ βίνοσο ποὺ Ρο]α το ἔγοββοβ ἴὸ ἀοάϊοαϊε ἔπει. [1 
γγὰβ πὸ πασηαπ ϑιἶ ἢ) {πὰ φυτοῦ νῦν {πδὸ, ΠΡ Πνεϑιάς 
πὸ ἔογρε οἵ Ηορ)δδβίις {πὸ Ὀυρ ἢ -5ποοάεα ἀτᾶοε 
(ἴο υ5ὸ ΗομμοΥ 5 νου 5) ἴοοϊς τ {πὸ σοϊάθη Πα πον 
ἃ πα [Ἀϑϊοποα ἴῃ δ 6 ἢ ον ον Πὰ Π65. 

02.--ΡΗΠΗΙΡΡΌΒ ΟΕ ΤΗΕΒΒΒΘΑΤΟΝΙΟΘΑ 

ΟΛΙΙΜΈΝΕΒ, ΟΝ. σἽ νη ΠΡ Πα νγουκ, πονν ΟἹ ἀρὰ 
ὰ5 νϑ]οαὰ 1115. ὄγϑβ, ἀοήϊοαϊο ἴο ὑπὸ Μιιβὸβ ἢϊς 
Οἰγοῦϊαν ᾿ἰολα ν ΠΟ ἢ παν κα ΟὐΕ ὑΠ6 τπᾶγρὶπ οὗ {πὸ 
Ρᾶρ β, ἃπὶ {πὸ Καθ {πῶ 5 Ροη 5. 5. ρΡοϊηϊεά 
ΡΈπ5, ᾿ἶἰ5 Ἰοπσοϑῦ σα]ονῦ, ἀπ {πὲ Ριυμηἶοο “ΤΓῸ ΠΏ} ὑδε 
θ6δο}}, {1 ἅν Ρογοι5 βίοπο οἵ ὑΠῸ 56ἃ. 

09.-ὉΛΜΟΘΗΛΕΙΒ 

νελην Μομπϑάδμμιβ, ἢἷ5 ἃ ον ὸ5. πϊδίν, ἀθαϊοαϊοβ 
ἴο πος, Ηδυπθ5 (πα ἔδοα ὄνον {Ππν ἸᾺ οι Γ΄. 1), {Ππ 5. 
ἱπιρ] μηο5. οὐ ἢἶβ σα] Πρ, τη τοιπαὰ Ἰεὰὰ {1Π] οἵ 
θ᾽ ΟΚ τηαΐϊζου σἱνίης Οἰγ] ἰὼ ᾿ἴποὸ5, ὑπὸ σταϊοσ ὑπὸΐ 

νἹ ἢ ἃ ΒΠπᾶτνΡ οἄσο, γοϊζαῦης οἱ 105 αχὶβ, πα ἢχορα ἴο ἃ μο] ον 
᾿ν61 1ῃ. 0Π6 μαηά, 
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τρηχαλέην τε λίθον, δονάκων εὐθηγέα κόσμον, 
ἔνθα περιτριβέων ὀξὺ χάραγμα πέλει, 

καὶ γλύφανον καλάμου, πλατέος γλωχῖνα σιδήρου, 
ὅπλα σοὶ ἐμπορίης ἄνθετο τῆς ἰδίης 

κεκμηὼς Μενέδημος ὑπ᾽ ἀχλύος ὄμμα παλαιόν, 
“Ἑρμεία: σὺ δ᾽ ἀεὶ φέρβε σὸν ἐργατίνην. 1 

64.- ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Τ υρὸν κυανέης μόλιβον σημάντορα γραμμῆς, 
καὶ σκληρῶν ἀκόνην τρηχαλέην καλάμων, 

καὶ πλατὺν ὀξυντῆρα μεσοσχιδέων δονακήων, 
καὶ κανόνα γραμμῆς ἰθυπόρου ταμίην, 

καὶ χρόνιον γλυπτοῖσι μέλαν πεφυλαγμένον ἄ ἄντροις, : 
καὶ γλυφίδας καλάμων ἄκρα μελαινομένων, 

“Ἑρμείῃ Φιλόδημος, ἐπεὶ χρόνῳ ἐκκρεμὲς ἤδη 
ἦλθε κατ᾽ ὀφθαλμῶν ῥυσὸν ἐπισκύνιον. 

0ῦ.--ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 

Τὸν τροχόεντα μόλιβδον, ὃς ἀτραπὸν οἷδε χαράσσειν 
ὀρθὰ παραξύων ἰθυτενῆ κανόνα, 

καὶ χάλυβα σκληρὸν καλαμηφάγον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 
ἡγεμόνα γραμμῆς ἀπλανέος κανόνα, 

καὶ λίθον ὀκριόεντα, δόναξ ὅθι δισσὸν ὀδόντα 
θήγεται ἀμβλυνθεὶς ἐκ δολιχογραφίης, 

καὶ βυθίην Τρίτωνος ἁλιπλάγκτοιο χαμεύνην, 

σπόγγον, ἀκεστορίην πλαζομένης γραφίδος, 
καὶ κίστην πολύωπα μελανδόκον, εἰν ἑνὶ πάντα 

εὐγραφέος τέχνης ὄργανα ῥνομένην, 1 
Ἑρμῇ Καλλιμένης, τρομερὴν ὑπὸ γήραος ὄκνῳ 

χεῖρα καθαρμόζων ἐκ δολιχῶν καμάτων. 
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Καορβ {πὸ ρδπϑ νϑὺν δἔγαῖρης, ἴπΠ6 σϑοθρίδοϊο οἵ {πὸ 
θ᾽ υυϊτη ἢμϊά, ᾿ἷ5. νυ ]]-οὰῦ᾽ το - ρθη 5. 5010 αἱ 
1Π6 ἕορ, πὸ τουρὶ βἴοπο ἐπα 5ΠΆΛΡΘ 5 ἈΠῸ ᾿ΠΊΡΥῸΥν ὁ 5 
πὸ ῬΡδὴθ πο π {ΠῸΥ ἅγ6 ΡΟ ἈΠᾺ. ὕΠ6 νὙ] ΕἸ ηρ᾽ ἰ5 

᾿ ἴοο βογαΐοῃν, πα ὑπὸ ἢαὺΐ 5ἴθο] ρθη κη Ὲ νν ὉΠ 5ΠΔ 7} 

ΣΉ τθηηυυπ-θου Ἕα“““ ὙΣ 

Ροϊηΐ. 

᾿ θ64.--ΡΑΌ 5 ΒΠΕΝΤΙΑΤΗΓΒ 
ῬηιθΕνβ, ποὺ ὑΠπᾶὺ Πἰὶς ΚΙ θγον 5 οὐν]ηρ ἴο 

οἷά ρὲ οοπῆθ ἴο προ ΟΥΘΙ Πΐβ Ἔγθβ, ἀθαϊοαΐοβ ἴο 
Ηδιηθ5 ὑπὸ τοὰυπα ᾿οαα ὑπαΐ ἄγανν ἄἀανς ᾿ἴπ65, ἐπ 6 

Ραμΐοθ, τοὰρὴ τυ ῃο-οἴοπο οἵ παν ΡῈ π5, ἔπε Κηϊξο, 
ἤαὲ ΘΠΆΓΡΕΠΟΥ οὗ {ΠῸ 5010 τϑθά-Ῥθη5, {π6 σα] ὺ ἐΠαΐ 
ἴακος ομαῦρα οἵ {πῸ οἰναὶρ ςηθ685 οὔ Ππ65, {Π6 ἴπἸκ 
Ἰοηρ Κορὺ ἴῃ ΠΟ] ]ονν οα σαν θυ πα ὑΠ6 ποΐομ θα ΡῈ ἢ 
θ᾽] αοΙκο θα αὖ ὑπὸ ρμοϊηΐ. 

60ῦ.--Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΟΑΙΜΙΜΕΝΕΒ, γδϑύϊηρ ἔγομ ἰΐ5 Ἰοηρ ΡΟ. ἢΪ5 5]πρ- 
οἾβἢ παπᾶ ἐπαξ ἔχοι} 65 ἢ ἀρ, ἀδαϊοαῖος τὸ Η ουτηθ5 
ἢἷβ. ἀἴβο οἵ Ἰεδὰ ὑπαῦ στπηϊηρ σΟΥΥΘΟΌν οἷοθο ἴο ὑπὸ 

οἴγαῖρηῦ γα 6. σαῃ ἀ 6 Εν τπατκ 115. ἔγαοκ, {Π6 Παγα εἴθε] 

τπαὲ οαΐς {πῸ ρεηβ, ὑπ σα]ον 156], ἴοο, σις οὔ {δ 

ππαενϊαϊηρ ᾿ἴπ6, ἔπε τοὰρἢ δἴοπθ ἢ ΜΠ ]ο ἢ {πὸ 
ἀοιθ]ε-τοοῖἢῃ οἵ {Π6 Ρδὴ 15 5Βῃαυροπθα ἤθη Β] απο 
Ὀν Ἰοηρ α56, {Π6 5βρόῆρσθ, να πα θυῖηρ αἰ το π᾿ 5. ΘΟι6}} πῃ 
{πῸ ἄδορ, ᾿δά]οὺ οἵ {πὸ ΡῈ π᾿ 5 ΘΥΤΌΥΒ, πα {ΠῸ ἱπΚ-Ροὸχ 
νῊ ἢ τὰν σὰν 1 {165 ὑΠπαῦ ΠΟ] 45. ἴῃ ὁ. ἃ}} ὑπὸ ᾿ρ0]}6- 

πηδηΐϑ οὗ ΟΠ ΠΤ ΡΥ. 
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00.- -ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ἶ Δβροχον ἀπλανέος μόλιβον γραπτῆρα κελεύθου, 
ἧς ἔπι ῥιζοῦται γράμματος ἁρμονίη, 

καὶ κανόνα τροχαλοῖο κυβερνητῆρα μολίβδου, 
καὶ λίθακα τρητὴν σπόγγῳ ἐειδομένην, 

καὶ μέλανος σταθεροῖο δοχήϊον, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν 
εὐγραφέων καλάμων ἀκροβαφεῖς ἀκίδας, 

σπόγγον, ἁλὸς βλάστημα, χυτῆς λειμῶνα θαλάσσης, 
καὶ χαλκὸν δονάκων τέκτονα λεπταλέων, 

ἐνθάδε Καλλιμένης φιλομειδέσιν ἄνθετο Μούσαις, 
γήραϊ κεκμηὼς ὄμματα καὶ παλάμην. : 

01.--ΤΚΟΥ̓ ΔΙΑΝΟΟΥ͂ ΑΠῸ ΥΠΑΡΧΩΝ 
ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ 

᾿] ͵ ὁ ᾽ ΝᾺ ’ 

Ακλινέας γραφίδεσσιν ἀπιθύνοντα πορείας 
ἤ ΄ »' Ν ὔ , 

τόνδε μόλιβδον ἄγων, καὶ μολίβου κανόνα 
σύνδρομον ἡνιοχῆα, πολυτρήτου τ᾽ ἀπὸ πέτρης 

λᾶαν, ὃς ἀμβλεῖαν θῆγε γένυν καλάμου, 
σὺν δ᾽ αὐτοῖς καλάμοισι μέλαν, μυστήρια φωνῆς 

ἀνδρομέης, σμίλης τ᾽ ὀξυτόμον κοπίδα, 
“Ἑρμείη Φιλόδημος, ἐπεὶ χρόνος ὄμματος αὐγὴν 

ἀμβλύνας παλάμῃ δῶκεν ἐλευθερίην. 

08, -ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 

Δὔλακας ἰθυπόρων γραφίδων κύκλοισι χαράσσων 
ἄνθεμά σοι τροχύόεις οὗτος ἐμὸς μόλιβος, 

καὶ μολίβῳ χρωστῆρι κανὼν τύπον ὀρθὸν ὀπάζων, 
καὶ λίθος εὐσχιδέων θηγαλέη καλάμων, 

σὺν καλάμοις ἄγγος τε μελανδόκον, οἷσι φυλάσσει 
- αἰὼν ἐσσομένοις γῆρυν ἀποιχομένων. 
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τ τυ αν εὐνὴν τὰ ΝΌΟΝ 

ΒΟΟΚ ΥἹ. 66-68 

θ00.---Βν ΤῊΕ ΘΞΛΔΜΕ 

Ηξκπὲ (Ἰ]] πο θ5, εἶθ να πα παπᾶ δηΐεε!εὰ 

Ὀν ἃρο, ἀεδαϊοαϊοβ ἴὸ ὑπὸ ἰδπρητογ-Ἰονίησ Μαβες 

η6 πεονοι-τηοϊϑε πο ᾿ἰοθαὰ φῆ ϊοῃ. ἄγτὰννα ὑπαῦ τπ- 

ἀενϊαϊησ ᾿ἰπθ οπ οὶ ἰ5 Ραβθά {πὸ Ὑδρ]αυὶν 

“οὗ {ππ βουρῦ, ὑΠπ6 σὰ ]οῦ πο συΐάεθα {πΠ6 σοιγβα οὗ 
1Πῖ8 γονοϊνίηρ ᾿θδά, ἔΠ 6 Ρογοι5 βἴοπθ ἰκ ἃ ΒΡΟ,ΡρΘ, 
ὑπ γϑοορίδοϊθ οἵ {πΠ6 ρεουτηδπηδηΐ ἰηἰκ, ἔπ Ρ6 η5 ὑπ 6 Π1- 
βεῖνθϑ, ἴοο, ἐΠποῖν τἶρ5 ἀνθ Ὀ]αοῖκ, {Π6 5ροηρο, ἤοννου 

οὔ {π6Ὸ 568, ἔουπηίηο ἔπ 6 ππθαάουβ οἵ {πὲ ᾿ἰχυϊά ἄδερ, 
ἃ πα πς Κηϊδ, Ὀγάζθη γ ἤΠοοΥ οὗ 5] μον Ρ6 8. 

607..-]ὉὍ1ᾺΝ ΡΒΕΕΕΓΤ ΟΕ 
ΕΟΥΡΤ 

Ρημπορεμῦβ, πον ὑπαὶ Τπὴ6 Πὰ5. 4164 Ἰνΐς δγο- 
βρης πα βεῖ ἢἰβ πὰπα αὐ ΠΙΡρουῖν, ἀδαϊοαΐος ἴὸ 
Ηδφυτηθ5 ἐπῖ5 Ἰθδᾶ, ἐπαὶ Κοορβ βἔγαιρηῦ [Ὁ ρθη ἐμεῖν 
απηπενίαἰϊίησ μαΐῃ, Π6 στα] ον, {πὸ Ἰδδα 5 οοτηραηίομ ἀπ 
συϊάθ, {πὸ Ρογοιβ βἴοῃθ ΣΤ ΒΠαΡΡΘη5. ἐπ6 Ὀ]αηΐ 
᾿ῃ» οἵ {πὸ ρεῖ, ἔπ βδὴ5 πᾷ ἴπηῖκ, τηγϑεϊο ἱπηρ] ιηθηΐβ 
οὗ τη6 Πυϊηδᾶῃ. νοΐοο, ἀπ {Π6 Ρ6η- ΚΙ ΘΠΔῚΡ ἃ8 ἃ 

ΘΠΟΡΡΕ.. 

08. Βν ΤῊΗΕ 5ΔΜΕῈ 

ΙΡΕΡΙΘΑΤῈ ἴο {π᾿ 66 {15 ᾿Ἰδδα αἴ5ο ὑπαξ, θγ 15 σδνό]α- 

ἀἸοη 8, τη κα ἔπ {πγγονν5 ἔογ ὑΠῸ οἰγαῖϊ ον -ἔγαν ] ] πη ν 
Ῥδὴ ἴο τὰπ ἴπ, ὑΠ6 ΤῸ] ΘΥ νν Π] ἢ. ἀθθαγοβ {παν πὸ τηλγκ 

οἵ πὸ βἰαϊηϊηρ θα 5}}}} 00ὲ οἰγαῖσ τ, {ΠπῸ βἔοπθ ἐπαὶ 
5 ΡΟ ὴ5 ἴΠπ 6 ἀθΠν 5011} ρμδη5, ἔπ ἸηΚβίαπα πα Ρ65, 
"νυν νυν ΐο ἢ Τ μηδ σπιαγ 5 ἴον Τα αν σο που θη 5 6 νοΐοθς 

3295 



ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

δέχνυσο καὶ γλυπτῆρα σιδήρεον, ᾧ θρασὺς "Άρης 
σὺν Μούσαις ἰδίην δῶκε διακτορίην, 

Ἑρμείη: σὰ γὰρ ὅπλα: σὺ δ᾽ ἀδρανέος Φιλοδήμου 
ἴθυνε ζωήν, λειπομένοιο βίου. 10 

09--ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΛΤΟΥ 

Νῆα Ποσειδάωνι πολύπλανος ἄνθετο Κράντας, 
ἔμπεδον ἐς νηοῦ πέζξαν ἐρεισάμενος, 

ΕΣ » » , “3 Ἁ Ἷ - » 7] 

αὔρης οὐκ ἀλέγουσαν ἐπὶ χθονός: ἧς ἔπι ἹΚράντας 
Ἁ » ᾿ » 

εὐρὺς ἀνακλινθεὶς ἄτρομον ὕπνον ἔχει. 

10.---ΤΟΥΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Νῆά σοι, ὦ πόντου βασιλεῦ καὶ κοίρανε γαίης, 
ἀντίθεμαι Κράντας, μηκέτι τεγγομένην, 

νῆα, πολυπλανέων ἀνέμων πτερόν, ἧς ἔπι δειλὸς 
πολλάκις ὠϊσάμην εἰσελάᾳν ᾿Αἴδῃ: 

πάντα δ᾽ ἀπειπάμενος, φόβον, ἐλπίδα, πόντον, 
ἀέλλας, ᾿ 

πιστὸν ὑπὲρ γαίης ἴχνιον ἡδρασάμην. 

11..- ΤΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 

Σοὶ τὰ λιποστεφάνων διατίλματα μυρία φύλλων, 
σοὶ τὰ νοοπλήκτου κλαστὰ κύπελλα μέθης, 

βόστρυχα σοὶ τὰ μύροισι δεδευμένα, τῇδε κονίῃ 
“-“ 7 “- οὶ ’ 

σκῦλα ποθοβλήτου κεῖται ᾿Αναξαγορα, 
.( ἰς ε σοὶ τάδε, Λαΐς, ἅπαντα: παρὰ προθύροις γὰρ ὁ 

δειλὸς ἔ 
ᾳ] Ἁ ᾽ , ΄ ΄ 

τοῖσδε σὺν ἀκρήβαις πολλάκι τάνδ τ 
οὐκ ἔπος, οὐ χαρίεσσαν ὑπόσχεσιν, οὐδὲ μελιχρῆς 

ἐλπίδος ὑβριστὴν μῦθον ἐπεσπασατο" 
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1 {πῸ6 δθὰ 

ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 68-}1: 

οὗ 1Π|ὸὰ ἀδρανυῖθα. ἴἰεοοῖνε, ἴοο, Π6 ἔθεε] Ἢ 156], ἴο 
νυ ο ἢ ΡοΪὰ Ατὸ5 ἀπ ὑπ Μιι565 ἀϑϑοίσιθα 15. ΡΥΌΡΕΟΥ 
ἴαϑὶς.1 ΤΠ686 11], Ἡ ϑυγηθ8, ἀσὸ ἔῃ γ ἴο0]5, ἀπα 4ὁ ποὰ 
βοὶ οἰγαῖσιιῦ ἀπὸ ἴὸ οἵ ἴδ ] 6 ΡΒ] Θλιι5, ν Ποβθο 
᾿νο  Ποοα 15 ΤΠ ἢ. 

09.-.- ΜΑΟΒΌΟΝΙΠΒ ΤΗΝ ΟΟΝΘΌΟῚ, 

ΟἸΑΝΤΑΒ, αἰτου Πα τηλην νοναροβ, ἀδαϊοαΐοβ ἢ15. 5810 
ἴο Ῥοβείάοῃ, ἤχίηρ' ἰδ ἤγτϊγ οα ἀπὸ ἤοοΥ οὗ {πὸ 
ἴδιρθ. [10 σἄγοβ ποῦ ἴοῦ πὸ νψἱπάθς ποὺ ἰδ 15 
οα πὸ θαγῖθ, ἔΠ6 Θαγ ἢ ὁ. ΠΟ (γα ηἴαβ, 5ι Το ἢ Πρ’ 
᾿ἱπ56 1} αὐ ἢ. Θα86, 5166 }05 ἃ ἔδαυ οβϑ 5660... 

70.---Βν τῆὴῖ ΘΑΜΝΕ 

Ο Κινα οἵ {ΠῸ 568 δηᾶ Ἰοτα οὐ {πῃ ἰδηά, 1, Ὁγαηΐαβ, 
ἀεξαάϊοαῖο ἰο Π66 {πὶ τὴν 510, πὸ Ἰοπροῦ ᾿πηηγουροα 

τὴν 5Πϊ0, Οἷνα ᾽ν Ὀγν τπ6 νη αουίηρ 
νη 45, ἴῃ ν ΒΟ ἢ 1, ΡΟοΣ υυοΐοῃ, οἴζοη ὑποιρἢδ 1 ννὰϑ 
"νεΐηρ' ἀγίνοη ἴὸ Ηδήθ5. Νονν, Βανίηρσ το ποιησθα ὑπ 6] 
4}1, ἔραν, ἤορθ, 868, δἴουμηβ, Ε ρ]αηῦ τὴν δἴδρ5 οοι- 
Παδητν οἡ ἄνν ἰα πα. 

11.-.-ΡΑΌ Ὁ ΒΠΕΝΤΙΔΉΈΙΌΘΒ 

Ηξκπε ἰπ {πῸ ἀυδὺ ἰὸ ἀεαϊοαϊοα ἴο {π66, 1,αἷ5, 
411] {πποθθ 500 1}]95 οἵ Ἰονο-ϑυϊτθη ΑΠαχαρογαβ. ]Ὸ 
{πεῸὸ 6 σίνος ὑπΠ6 Ἰδθᾶνθβ οἵ 15 ψυθαΐῃβ ἕοστη ἰηἴο 
ἃ ἐποιιβαπα ρΡίθοθϑ, το ἔμθα {πὸ Ξῃαϊζογοα οαρ5 Π Ότα 
ψοἢ πὸ αυαῆθα 6 πιαδάδηϊηρ ννῖηθ, ἴο {πὸ 
5. Ἰοοκ ἀτὶρρίπρ τ δοθηΐ. ον αὖ ἔπθθο “0015, 
ΡοοΣῦ νυ τεῖος, [Ὁ}} οὗν Π6 ρᾷββθά πε πὶρῦ ΨΊΠ 
{πὸ γοιπσ 6 ἢΐβ σοιηρδηΐοηβ, θεῦ οοι]ὰ ΠΘνῸΥ 
ἄγανν ἔχοι ὑπΠ6 6 ὁπ6 νου, ὁπ6 βινθοῦ ργοη)ΐἶβθ, ποῖ 
Ἔνθ ἃ νον οἵ βοοῦπ ἴοῦ Πποπονοά ἴορθ. ΑΪαβ'! 

1 Ἐηρσγανίηρ οί γΒ Οἢ βύοῃθ. 
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φεῦ φεῦ, γυιοτακὴς δὲ λιπὼν τάδε σύμβολα κώμων, 
μέμφεται ἀστρέπτου κάλλεϊ θηλυτέρης. } 

75. ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟῪ 
Εὖδον ἐγὼ τὸν πτῶκα καθήμενον ἐγγὺς ὀπώρης 

βακχιάδος, πουλὺν βότρυν ἀμεργόμενον" 
ἀγρονόμῳ δ᾽ ἀγόρευσα, καὶ ἔδρακεν: ἀπροϊδὴς δὲ 

ἐγκέφαλον πλήξας ἐξεκύλισε λίθῳ. 
εἶπε δὲ καὶ χαίρων ὁ γεωπόνος" ἐξ ἐν τάχα Βάκχῳ . 

λοιβῆς καὶ θυέων μικτὸν ἔδωκα γέρας." 

15.--ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Δάφνις ὁ συρικτὰς τρομερῷ περὶ γήραϊ κάμνων, 
χειρὸς ἀεργηλᾶς τάνδς βαρυνομένας. 

Πανὶ φιλαγραύλῳ νομίαν ἀνέθηκε κορύναν, 
7 

γήραϊ ποιμενίων παυσάμενος καμάτων. 
εἰσέτι γὰρ σύριγγι μελίσδομαι, εἰσέτι φωνὰ 

ἄτρομος ἐν τρομερῷ σώματι ναιετάει. 
ἀλλὰ λύκοις σίντησιν ἀν᾽ οὔρεα μή τις ἐμεῖο 

αἰπόλος ἀγγείλῃ γήραος ἀδρανίην. 

14.-.---.αΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Βασσαρὶς υὐρυνόμη σκοπελοδρόμος, ἥ ποτε ταύρων 
πολλὰ τανυκραίρων στέρνα χαραξαμένη, 

ἡ μέγα καγχάζουσα λεοντοφόνοις ἐπὶ νίκαις, 
παίγνιον ἀτλήτου θηρὸς ἔχουσα κάρη, 

ἱλήκοις, Διόνυσε, τεῆς ἀμέλησα χορείης, 
Κύπριδι βακχεύειν μᾶλλον ἐπειγομένη. 

θῆκα δὲ σοὶ τάδε ῥύπτρα: παραρρίψασα δὲ κισσόν, 
χεῖρα περισφίγξω χρυσοδέτῳ σπατάλῃ. 
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ΒΟΟΚ ΥἹΙ. ηγι-λ4 

ΑἸᾺὰΚ δ 411 νναβίθα ἀννὰν ἢ Ἰἰδανοβ που δ {Ππ᾿|86. το ΚΘ ἢ 5 
οἵ Πὶθ. Ἰονο- γον Πρ, ἀπ οὐδὸς {πὸ Ροδυΐν οἵ {πὸ 
6 Πα πρ᾽ [αἰν. 

12..-- (ΟΑΤΗΙΑΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΊΟΌΘ 

Ι βὰν {πὸ αγὸ βἰτπἰηρ πθὰν {Ππ6 νγ6, ὨΙὈ] ηρ οἱ 
ἸΠΔΗΥ ο,αρ65. [1164 ΠῸ6 ἔλυμηθυ, 0 δῶν ἰὖ, 
ἀπ βαρ Υϑίηο ἰδ πὸ Κποοϊςο οὐδ 15. Ὀγαϊης. ψ 
αι βῖοπθ. Ηδ οαἱά ἴῃ τυ}, “1 Θθομὴ5 1 Πᾶνε 
σἴνθη ἃ ἄοαθ!ο σἱἙ τὸ ᾿θλοοθις, ἃ ΠΡαϊο. ἀπ ἃ 
58 ΟΣ Π ο.᾿ 

13.-.-.-.ἩΜΑΘΕΒΌΟΝΙΌ5 ΤῊΗΕ ΟΟΝΘΟΌῚ, 

Ι, ΠΘΑΡΗΝΙΒ. ὑπΠ6 ΡΙΡΟΥ, ἴπ τὴν ΘΠ κν οἷά ἅρθ, τὴν 
ἜΤΙ πὰ πον ἤθανν, ἀδάϊοαϊε, πονν 1 Πᾶνο θέαι 
ἔγομ ἔπ ἰα θοῦγθ. οὐ {πὸ [Ὁ]4, τὴν 5Π ΡΠ ν᾽ 5 ΟΥΌΟΚ 
τ Ἐπ ρ ᾿π. ΚῸΥ 511} 1 ρίαν οὐ {πὸ ρμΐρδβ, 511 
ἴῃ τὴν ἐγοι ] πσ ον τὴν νοΐοο ἄν 6} }]5. ππ5ΠΆ]Κ ι. 
Βιυῖ ἰοὺ πὸ σοι! μονα [611 {πη6 γανεποιις ψοϊνθς 
'ἴπ {πὲ ἐπ ἐπγδτος οἵ {πὸ [δ υ] θη β5. οἵ τὴν οἱή 
γ ΘΔ 15. 

14. ΛΟΑΤΗΓΙΑΘΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘΩ͂ 

Ι, Εσαυνομε ἔπε Βαοοπαηΐ, ν πὸ πο ἴο τ 6 ΟΥΟΥ 
πε ΤΌΟΚ5, ψ» ΠῸ ΤὈληου]ν ἴον {πὸ ᾿γθαβθῖς οἵ χηλὴν 
Ἰοηρ-Βοτπδὰ "»}}}ς, πὸ Ρολβὲθα οὐ {πὸ Πίος 1 πᾷ 
Ονϑοοσ6 δ ηα ἘῈΞῚ ἃ Π 4 τλά δ ἴον5 οἵ ὑπὸ ᾿Πολᾶς οὗ 
᾿γΓΘϑ βθ! }}] 6 δαβθῖβ, ᾶνθ πον (πα Ρᾶγάοι μ6), 
1τοηγϑι5, θα πἤοποα ἢν ἄλποθ, πα ἀπ ΘΆΡῸΥ γἈΈΠΘΥ 
ἴο Ἰοῖη πὸ γον εὶς. οἵ νρυῖθ. ΤΠ]. οι] 1 ἀδάϊοιξο 
ἴο {ἰδ ο, ἀπα ἘΠ γον ἢ ̓  σι 6 τὴν ἵν ογΌννη, ΕΓ 01} οἸαθρ 
το Ὁ] Ὀγασο! εἴβ γοσ ἢ τὴν υννῖοίβ, 



ΘΟΕ ΕΚ ΑἈΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

"8. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

ἼΑνδροκλος, ὦπολλον, τόδε σοὶ κέρας, ᾧ ἔπι πουλὺν 
θῆρα αλών, ἄγρας εὔσκοπον εἶχε τύγην. 1ρ ὙΡ κόγες 4 

οὔποτε γὰρ πλαγκτὸς γυρᾶς ἐξᾶλτο κεραίας 
ἰὸς ἐπ᾽ ἠλεμάτῳ χειρὸς ἑκηβολίᾳ:' 

ὁσσάκι γὰρ τόξοιο παναγρέτις ἴαχε νευρά, 
τοσσάκις ἣν ἀγρεὺς ἠέρος ἢ ξυλόχου. 

᾽ ἈΕΝΦ Χ , - Χ , “ ᾽ π 
ἀνθ᾽ ὧν σοὶ τόδε, Φοῖβε, τὸ Λύκτιον ὅπλον ἀγινεῖ, 

χρυσείαις πλέξας μείλιον ἀμφιδέαις. 

16.-.-.ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 
τὸς 
Σοὸς πόσις ᾿Αγχίσης, τοῦ εἵνεκα πολλάκι, Κύπρι, 

τὸ πρὶν ἐς ̓ Ιδαίην ἐ ἔτρεχες ἠϊόνα, 
νῦν μόλις εὗρε μέλαιναν ἀπὸ κροτάφων τρίχα κόψαι, 

θῆκε δὲ σοὶ προτέρης λείψανον ἡλικίης. 
ἀλλά, θεά, δύνασαι γάρ, ἢ ἡβητῆρά με τεῦϑξον, 

ἢ καὶ τὴν πολιὴν ὡς νεότητα δέχου. 

7.-- ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΔΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Οἰνοπότας Ξενοφῶν κενεὸν πίθον ἄνθετο, Βάκχε: 

δέχνυσο δ᾽ εὐμενέως" ἄλλο γὰρ οὐδὲν ἔχει. 

78..-ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τὼς τρητὼς δόνακας, τὸ νάκος τόδε, τάν τε κορύναν 
ἄνθεσο ἸΙανὶ φίλῳ, Δάφνι γυναικοφίλα. 

ὦ Πάν, δέχνυσο δῶρα τὰ “Δάφνιδος" ἶσα γὰρ αὐτῷ 
καὶ μολπὰν φιλέεις καὶ δύσερως τελέθεις. ̓  
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τ σπου υοο,[ψσυύῖττσνσσσ- “ΤΟ ΦΟ, 

ΒΟΟΚ ΥΓἹ. ης-8 

70. 

Ανρποσιῦβ, Ὁ ἌΡο]]ο, οἴνοϑ τὸ π 66 {Π|5 θονν, νυ ΤΠ 
αν ἢ, Πα πτῖπρ᾽ 5 ΘΟ ΘΒ αν, Π6 5Ποῖ {11} πλάτην ἃ 
υεαβὲ. Εὸν πονοὺ αΪ4 {πῸ ἀγοΠοΥ 5 Πὰπα βοπα {ΠῸ 
ἈΥΤῸνν ἴο ᾿ἰδὰρ Δ μη155, 411} ἴῃ ναΐῃ, το π6 οὔγννοά 
οση, θὰ  ἃ5 οἴξεπ ἃς ὑπὸ δἔσίην, ΘῈ 1] ἴο Ἔν οΥν ΠΌΔΥΥΥ, 
νδάρεᾷ, 50. οἴζοη. 6 5[θνν βοῖηθ σϑιηδ ἴπ ἘΠ᾿ 6 αἷν' ΟΥ 
ἴθ ἐπε νὸρά. 80 ποὸὺν 6 ὑγίησθ πδε, ῬΠΟΘΡιιβ, 
τΠῖ5 Τιν οὐϊδη ̓  υνθάροη, ἐποϊαβρίπρ 5. σα Ὸ ν Π σο] θη 
ΥἼΠ95. 

ΓῸ5 ΒΠΙΕΝΤΙΑ ΈΠΟΒ 

τ1τ0.-. ΑΟΘΑΤΗΙΑΒ ΒΟΗΟΙ ΑΘΤΙΟΌΒ 

Ονυρπῖξ, ἔν Πυθα π ἢ ΑἸ ΠΟ ΠἾ565, ἔῸΥ ν Ποβ6 βάκα ὑΠοὰ 
αἀἸἀ5} οἴξε παίει οἵ οἱά ἴο πὸ γα 5ῃΠογθ, πον 
7658 τπαπασοα τὸ ἤπα ἃ ] 1. Κ Παϊγ ἴο οὐδ ΤτΌμ ΠῚ5 
ΓΕ} }6, ἃ αἀφαϊοαῖος ἢ ἴο {π66 ἃ5 ἃ σϑ]ὶο οἵ ἢϊ5 
ἔρυτο ν θεδπῖν. Βαΐ, σοά 685, (ἔν ποι σα π50), ΕἸ ΠΟΥ 
τᾶ Κα τη6 γουην ἀρσαῖη, ΟΥ ἀσοορῦ Τὴν ἃρα ἃ5 γου}}. 

11... -ΠΒΑΤΟΒΤΉΗΝΝΝΕΞ ΒΟΗΟΙΓΑΘΤΙΟΌΒ 

ΧΈΝΟΡΗΟΝ, ἔπε ἴορον, ἀθαϊοαΐος. ἰδ. οἰπρὲν σὰ κ 
ἴο πεὸ, θάςομ5. ἤξοεῖνε Ὁ Κίπαϊν, ἕου ἰὐ 15. 4}} ΠῈ 
ἢ)85. 

18.--.-ΒῪ ΤῊΕ ΘΛΔΜΕ 

ΤΆΑΡΗΝΙ5, ἰονοῦ οἵ ψόομηθπ, ἀφαϊολῖος τὸ ἄθὰν Ρὰπ 
{πῸ ρΡἱεγοθα γοοά-θῖρο, ἀπ {15 δἰκῖη πα οἰ}. Αδοορὶ 
0 Ραμ, πε οἱ οἵ 1) ρ! 15, ἴον πκΚὸ δῖ ἴποιι Ἰονοϑὲ 
τηπϑῖς ἀ πα αὐῦ ἀπ ΡΡΥ ἴῃ ἰονα. 

1 ῬΡο Τυνοῦπϑ ἴῃ (τοῦθ, 
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σα ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΘΟῪ 

79.--ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

" Ἄσπορα, Πὰν λοφιῆτα, τάδε Στρατόνικος ἀροτρεὺς 
ἀντ᾽ εὐεργεσίης ἄνθετό σοι πεμένη. 

" Βόσκε δ᾽, ἔφη, “ χαίρων τὰ σὰ ποίμνια, καὶ σέο 
, 

χώρην 
“δέρκεο τὴν χαλκῷ μηκέτι τεμνομένην. 

αἴσιον εὑρήσεις τὸ ἐπαύλιον' ἐνθάδε γάρ, σοι - 
᾿Ηχὼ τερπομένη καὶ γάμον ἐκτελέσει." 
“. Δ. Ῥοίζ, στεεῖ ἤουε δοησε απὸ ριίσγαηιδ, 1. Ῥ. 109, 

δὃ0.---ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 
΄-“ 7 »] ΄ 

Δαφνιακῶν βίβλων ᾿Αγαθία ἡ ἐννεάς εἰμι" 
}] 7 ᾽ ς 7 » ,ὔ 7] 

ἀλλά μ᾽ ὁ τεκτήνας ἄνθετο σοί, ΠΠαφίη; 
᾿] Ἁ “Δ “ 7 [2 ΕῚ 

οὐ γὰρ [Πιερίδεσσι τόσον μέλω, ὅσσον ἔρωτι, 
» ’ ῇ, , 

ὄργια τοσσατίων ἀμφιέπουσα πόθων. 
"» , 4 « Ἀ - ; 

αἰτεῖ δ᾽ ἀντὶ πόνων, ἵνα οἱ διὰ σεῖο παρείη [ 
» Ἁ ΕῚ ᾿Ἶ 

ἤ τινα μὴ φιλέειν, ἢ ταχὺ πειθομένην. 

81---ΠΑΥΛΟῪ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟῪ 

᾿Ασπίδα ταυρείην, ἔρυμα χρούς, ἀντιβίων τε 
πολλάκις ἐγχείην γευσαμένην χολάδων, 

καὶ τὸν ἀλεξιβέλεμνον ἀπὸ στέρνοιο χιτῶνα, 
καὶ κύρυν ἱππείαις θριξὶ δασυνομένην 

ἄνθετο Λυσίμαχος γέρας "Ἀρεῖ, γηραλέον νῦν ΐ 
ἀντὶ πανοπλίης βάκτρον ἀμειψάμενος. 

82...Ἕἑ ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 
« » ς 

Αὐλοὺς Πανὶ Μελίσκος: ὁ δ᾽ ἔννεπε μὴ γέρας 
αἴρειν 

ΕΣ] 

τούτοις" “Ἐκ καλάμων οἶστρον ἐπεσπασάώμ᾽,"", 
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ΒΟΟΚ ΨΙ. 79--82 

19.--αΑαὙΟΑΤΉ ΙΑ 5. ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘΒ 

Ο Ρὰν οἵ {πὸ ἢ1Π|5, ϑιγαςοπίοι5 {πῸ 5} πΠλι1}, 
ἱπ {πὰ κΚ5 ἴῸν ἀπ ν ἰκἰπ ηο55, ἀδα!οαΐος {ΠΠ|5. ΠΠΠΒΟΥ 
ΡΥδοϊποῦ ἀπ βᾶγβ, “δοά τῃν ἤοοῖκα ποτα ἀπ "ὲ 
νν Ὁ] Ομ 6, Ἰοοκίηρ οὐ την ρῥἱοῦ οἵ Ἰα πα, {Ππαῦ {πὸ μ᾽ οι 
ΠΟΥΘΥ ΤΟΥ 5}1}8}} οὐ. ἢν ΠΠΠΠΠῚῸ σουπἴνν «ομλαΐη νν}}} 
θυΐπησ ὑπὸὸ ᾿ποῖὶς, ἴον οῃο ψν 1} 06. Ρ] αθοα 1} Ὁ, ἀπαὰ 
ὙὙ1}} ὄνθι σα γαΐο Πόσα ΠΘῚ τηαυτίαρα ν᾿} Π66.᾿ 

80.---Βν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

ΔΜ {πὸ πἰἶπο θΟΟΚΚ5. οἵ Αραῦῃϊαβ᾽ Παρ ηἰδα, ἀπα 
6 ψἢὸ σοι ροβοά πὸ ἀεάϊ!οαξεϑ πὶ ἴο πε, ΔρΡΠνοαϊίο. 
Εον 1 ἀτὰ ποῦ 50 ἀΘὰν ἴο {πὸ Μίιιϑε5 ἃ5 ἴο [ονρ, βίπεθ 
Ιττοαῦ οὔ {ΠῸ τυ δου οἵ 580 τπλην ἰονθθ. [ἴῃ γεϊα! ἢ 
ἔον ἢἶ5. ραΐηβ πῈ θὲ 5 {πδὸ ἴο σγαηῦ πὰ οἰ οὺ ποῦ ἴο 
ον οἵ ἴο ἴονε ὁμδ ψῇῆὴηο β80ο0ὴ οοπϑδεηΐϑ. 

81.--ῬΑ ΓΙΌ ΒΙΠΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

ΤΠ ΥβιμΆσηῦβ,  ΠηΠῸ0 Πὰβ πον Ἔχοπᾶηροα ἰδ ΔΥΠΊΟΙΙ 
ἴου ἂἃπ οἱ τπὰπ᾿5. 5[8 Ὁ} ργοβθθηῖα ἴὸ ΑΥὸ5. δ. οχμάο 
5}1614, {πὲ ργοΐεοῖον οἵ Πὶ5 θοάν, Πὶβ βΒρϑθαν ὑπαῦ οἴζεη 

ταβίθα πὸ δηἔγαι !]ς οὐ 5. [Ὁ65, πὶ. σοαδ οὗ ταὶ] ἐπαξ 
νναγοα ΟΥ̓ τ ]551165. το ,ἷ5. Ὀγθαβῦ, ἀπ 5. πο οῦ 
ἢ ὉΠ]οκΚ Πουβα- ἡαΐν ῥ᾽ 16. 

89. -ΒΥνΥν ΤΗῊΕ ΘΔΜΕ 

Μειιβοῦβ μοῦ ἀδαϊοαϊο ἢἰς τοθα-πξο ἕο Ῥδη, 
υαῖ Ρᾶπ βᾶγ 6 ψΨ1}}. ποῦ δοσορὺ {πῸ οἱ ἴῃ ἔμ6β6 
νος: “1 ννὰβς οσὰ ὑπΠ6 τοεαβ [1 ννὰβ ἌΤΙ ν σβς, π τη} 

Ιονε-τηδπο55..᾽} 

1 ΑἸ πρ ἴο ὑμ6 ἴα] οὗ Ῥῶη 5 Ιονρ ἴον ὄυγΊηχ, 
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σΕ ΕΒ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

83.-.Ὀ ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Τὴν κιθάρην Ἰὔμολπος ἐπὶ τριπόδων ποτὲ Φοίβῳ 
ἄνθετο, γηραλέην χεῖρ᾽ ἐπιμεμφόμενος, 

εἶπε δέ: ““ Μὴ ψαύσαιμι λύρης ἔτι, μηδ᾽ ἐθελήσω 
τῆς πάρος ἁρμονίης ἐμμελέτημα φέρειν. 

ἠϊθέοις μελέτω κιθάρης μίτος" ἀντὶ δὲ πλήκτρου 
σκηπανίῳ τρομερὰς χεῖρας ἐρεισάμεθα." 

84-- ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂ 

Ζηνὶ τόδ᾽ ὀμφάλιον σάκεος τρύφος, ᾧ ἔπι λαιὰν 
ἔσχεν ἀριστεύων, ἄνθετο Νικαγόρας: 

πᾶν δὲ τὸ λοιπὸν ἄκοντες, ἰσήριθμός τε χαλάζη 
χερμὰς καὶ ξιφέων ἐξεκόλαψε γένυς. 

ἀλλὰ καὶ ἀμφίδρυπτον ἐ ἐὸν τόδε χειρὶ μεναίχμᾳ 
σώξετο Νικαγόρᾳ, σῶζε δὲ Νικαγόραν. 

θεσμὸν τὸν Σπάρτας μενεφύλοπιν ἀμφὶ βοείᾳ 
τῆδέ τις ἀθρήσει πάντα φυλασσόμενον. 

85.--ΤΑΛΛΑΔΑ 

᾿Ανάθημα πεπαιγμένον 
λ , Ὕ Ν 7 ΄7΄ τὴν ἮΝ ᾿ ὃ , κ κι 

Τὸν θώ, καὶ τὰς κνή, τάν τ᾿ ἀσπίδα, καὶ δόρυ, καὶ κρῶ, 
Τορδιοπριλάριος ἄνθετο '"Γιμοθέῳ. 

80.-.-ΕὙΤΟΛΜΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ 
ΤΛΛΟΥΞΤΡΙΘῚ 

εἰς τὸ παιχθὲν ὑπὸ ΠΠαλλαδᾶ 

Κνημῖδας, θώρηκα, σάκος, κόρυν, ἔγχος ᾿Αθήνῃ 
Ῥοῦφος Μεμμιάδης Τέλλιος ἐκρέμασεν. 

1 Ἣρ 15 τπακίης ἔπη οὗ ὑπ 5ρθθεὶ οὗ {86 θαυθατγίδη 50] 16 Γ5, 
οὨον Οοὐῃβ δὖ 015 ἀαύε (Π 0 οοηύαγνυ), οὗ ν ῖοῃ ὑπ6 ΒυΖαι- 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. 8ς-86 

δ3.--ΜΑΘΟΒΌΟΝΙΝΣ ΤῊΝ ΟΟΝΘΌΟῚ, 

Ἑυμοιρῦκ, Ππαϊηρ ἔλα] Ὁ νυ ἢ Πἰ5. ἀρεὰ Ππαηᾶς, [αἰ 
ἷ5. 'γτὸ ὁπ ὑπὸ εροα 5. ἃἢ οἤετίηρ ἴο ῬΒοενυΒ. 
Ης 54, ““Μὰν 1 πόνον ἴοιοῇ ἃ ἰγτεὰ ἀραῖη ΟΥ̓ ΟΣ ἉΥΥΥ 

ἀπὸ ᾿πϑίσι πη πὶ οἵ {πὸ τατος 1 τὰ ἜΣ 014. [οἱ 

γοιπρ δ ἴονα ἴῃς ᾿ἰγνιε-ϑἰσηρ, θὰ 1, ᾿ηϑἔθδα οὗ 

Ἰιοϊάϊηρ, 1π6 Ῥ]εδοὔσιιμν, σα ρρονῦ ΤΩΥ 5Π4 Κν Παπα 5 ΟΝ ἃ 
ΡΝ ΗΝ 

84.-.-ΡΑΌ ΓΒ ΒΙΠΕΝΤΙΑΕΙΟΒ 

ΤῊΙΒ θοββοα ἔταστηθηΐ οἵ ἢἰς. 5ῃ 1614, ν ῃΪ]ο ἢ, ΒΘ π 
Πρ εῖη οἹονίοιϑῖν, ἢ6 Π6]ἃὰ οἱ ἢὶβς ἴθ ἅτ, αἰὰ 
ΝΙσασοτα5. ἀδαϊοαΐα ἴο ζει: θαῦ 41} ὑπς τεβὲ οὗ 1 

{πὸ ἀαγῖβ ἀπ σἴοπϑϑ ἃ5 ΠΟ ΙΚ ἃ5. ΠᾺ1] ἀπ ὑπὸ εασε οἵ 
{ΠῸ βυνοσα οὐδ ἀὐνὰν. ΥὙεὺ Ὁποὰρὴ ἴππ5 Παοκοα ἃ]} 
ΟΠ ἴῃ ἢΐδ πὰ ἃ] Παπμαὰ ἰδ τνὰβ ργθβοσνοα ᾿γν 
ΝΙΘασΌΓα5. ἀπ Ργθβουνεα Νίοαρογαβ. ΤΘοκΚίηρ οἢ 
{Π|5 58ῃ16 14 οὔθ 5ΠᾺ}} γσολὰ {Πδ ρευΐθοῦ οὔβουναποῦ 
οὔ τΠ6 ϑραγίδῃ ἰᾶνν, “Μ δοῦ ππάδππίθα ἔΠῸ να τ] Ὲ 
5Π0οΚ.᾽ 

δε ΞΞΡΆ ΕΓΙΑΤΡΑΒ 

Η!:5 Ὀγδαϑίου ἀπα Ἰεσσουβ πα βῃϊο] ἃ ἀπά με ΠΥ] 

ΠΟΙ ν Οἀρίαϊη Οονάν ἀεαϊοαϊεβ ἴο Τιτοΐῃν.} 

80.-.- ΠΤΟΙΜΙΌΒ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΒ 

([ι αἰϊιδίον ἰο ἐδ αὐουθὶ) 

ἤσευβ ακιταῦβ, βοὴ οὗ Μομνἶὰ5. σι ρ  π6 4 ἤΠθτὸ ἴο 
Ατπομο εἶς σγοαάνοβ, Ὀγεαβίρ]αῖο, 5 1614, πεῖ ππθῖ ἀπά 
5ΡΘ δ... 

ὑϊπ6 ἔογοθβ ἴον {Π6 τηοβῦ ραν δοπειε δᾶ,. Τιμοθέῳ 15 ἃ ὈΪα ΟΡ 
ον ὉΠ πᾶιηθ οὗ βοῖηθ σοὰ, 16 οἴ οου ννὰβ οὗ ταῦῃϑθν πὶρἢ 
τη, ἃ ργιηιρηαγτι, 

345 



ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

87.--ΑΔΗ ΛΟῸΝ 

ἽΛνθετο σοὶ κορύνην καὶ νεβρίδας ὑμέτερος ΠΠάν, 
ὔϊε, καλλείψας σὸν χορὸν ἐκ Παφίης. 

Ἠχὼ γὰρ φιλέει, καὶ πλάζεται: ἀλλὰ σύ, Βάκχε, 
ἴλαθι τῷ ξυνὴν ἀμφιέποντι τύχην. 

᾿ 88,.--,αΑαΝΤΙΦΆΑΝΟΥΣ ΜΑΚΕΈΔΟΝΟΣ 

Αὐτὴ σοὶ Κυθέρεια τὸν ἱμερόεντ᾽ ἀπὸ μαστῶν, 
Ἰνώ, λυσαμένη κεστὸν ἔδωκεν ἔχειν, 

ὡς ἂν θελξινόοισιν ἀ ἀεὶ φίλτροισι δαμάξῃς 
ἀνέρας: ἐχρήσω δ᾽ εἰς ἐμὲ πᾶσι μόνον. 

89..- ΜΑΙΚΙΟΥ͂ ΚΟΙΝΤΟΥ 

᾿Ακταίης νησῖδος ἁλιξάντοισι, ἸΠρίηπε, 
χοιράσι καὶ τρηχεῖ τερπόμενε σκοπέλῳ, 

σοὶ ΠΠρις ὀστρακόδερμον ὑπ᾽ εὐθήροισι δαμέντα 
ὁ γριπεὺς καλάμοις. κάραβον ἐ ἐκρέμασεν. 

σάρκα μὲν ἔμπυρον αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμίβρωτον ὀδόντα 
θεὶς μάκαρ, αὐτὸ δὲ σοὶ τοῦτο πόρε σκύβαλον. 

τῷ σὺ δίδου μὴ πολλά, δι᾿ εὐάγρου δὲ λίνοιο, 
δαῖμον, ὑλακτούσης νηδύος ἡσυχίην. 

90.---ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

"Άγκυραν ἐμβρύοικον, ἐρυσινηΐδα, 
κώπας τε δισσὰς τὰς ἀπωσικυμάτους, 
καὶ δικτύοις μόλιβδον ἠψιδωμένον, 
κύρτους τε φελλοῖς τοὺς ἐπεσφραγισμένους, 
καὶ πῖλον ἀμφίκρηνον ὑδασιστεγῆ, 
λίθον τε ναύταις ἑσπέρης πυρσητόκον, 
ἁλὸς τύραννε, σοί, Ἰ]όσειδον, ᾿Δρχικλῆς 
ἔθηκε, λήξας τῆς ἐπ᾽ ἠόνων ἄλης, 
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ΒΌΟΚΟΥ,. ὅηγ-π9ο 

817.--- ΑΝονΝνυ μοῦ 

ΤῊΥν Ρὰπ, θασοομιβ, ἀ δα ϊοαῦος τὸ {ΠπὸῸ ἷβ ἔανν π-ϑἰκίη 
πα ΟἹ], βοάιιοο ας ἀννὰν του ὑῃν ἄαποὸ Ὀγ δ ἜΠμ5 : 
ἴῸν ἢ ἰΙονὸβ ἔοι πα νὰ ποὺ αρ πὰ ον. Ιθυΐ 4ὁ 
ποι, αοοθ5, ἰουρῖν ᾿ἴπι, ἕου {πὸ κὸ παῖ 6 Ἁ]] 6 η 
{Π 66. 

88.---αΑἩΝΤΙΡΗΑΝΕΚ ΟΕ ΜΑΟΒΌΟΝΙΑ 

ΟΥὙΤΗΒΕΕΑ Πευβ6 1} Ἰοοβεα ἔπτομὰ ΠΕῚ Ὀγοαδῦ πεν ἀε- 
Πρ. ἃ} οαβῦιβ ἀπ σάνο ἰ τὸ {Ππ66, [πο, ἴον ὑΠ]πα Οὐ, 
50 {πα ὄνεὺ νυ ἱὉἢ ον  -οΠαγὴβ ἐπαΐδ ο] {πὸ Ποαγῇ ὑποιι 
τηὰγ δῦ δα θ6 τηθὴ ; ἀπ βυγοὶν ἔπι Ππαδῦ βρεηῦ {Π 16 1} 
411 οἱ τη6 Δ]0Π6. 

89...-ΜΑΞΞΟΙΌΒ ΟΥΙΝΤΟΘ 

Ρπιάρυβ, γι ΠοῸ ἀοϑὲ ἀοἸσηῦ ἴῃ {πὸ βθατ- νοῦ ΤΌΘ ΚΒ 
οὔ {{π|5 5] πθὰν {πὸ οοαδῖ, ἀπά ἴῃ 15 τα σροά ρεὰῖς, 
ἴο ἔπεα ἀούῃ Ρατὶβ ἔπη 6 ἢβῃθσυτηδη ἀθαϊοαΐε {Π|5 Πατά- 
586 1164 Ἰορβίεν νυ ο ἢ Πα ονογοαμης Ὀγ 5 πο ΚῪ τοί. 
[15 ἤεβ ἢ πα γτοιβδῖθα ἃπα οπ]ον α τπππο ἢ ϊηρ ἢ Πϊ5 
Πα] ἀδοαν α τοῦ, Ὁ {Π}15 105 5Π6}] πὲ σάνε ἴο {Ππ 66. 
ἹΠποτγοΐογε σἷνε ἢϊπὶ πὸ ογοαῦ στ, κὶπα σοῦ, ὑεῖ 
ΠΟΙ» ἢ οαΐοἢ ἔγῸ πὶ [115 παῖδ ἴο 511}} μ15 θαγκίησ θ6Π]ν. 

90... ῬΗΠΙΡΡΕΞ ΟΕ ΤΗΒΒΒΑΓΙΟΝΙΟᾺΑ 

Ῥόβειθον, Κίηρ οἵ {πὸ 856ὰ, ἴο {πεὸ ἀοίῃ Ασομ 5, 
πον 6 Βα οδαβοα ἴο ΠΟΥ ἁ᾽οηρ {πῸ θΈΔς ἢ, 
ἀεαϊοαῦῖα 5 πόθον ὑπαὶ τοϑῖς ἴῃ ὑΠ6 βοαννθεα ἀπά 
ΒΟΟΌΓΕ5. ἢ θοδΐ, Πῖ5. ἔννο ον ὉΠαῦ ΤΟ ΡΟῚ ἐΠη6 νναῖΐευ, 
{πε Ἰοδάς ονϑὺ ψν πο ἢ Πα πεὺ [ὈΥΤὴ5 ἃ νὰ α],1 Πὶς ἡνϑοὶς 
τηᾶυἶκοα Ὀγ ἤοαῖβ, Πὶβ Ὀγοδα- θυ πηθ αὶ γαϊηργοοῦ Παΐ, 
ἁηα {πὸ ἢϊηῦ {παῦ σαπεγαΐεβ Πρηϊ ΤῸΣ τηλυ πο 5. αἷ 

ΟΥΘΗ. 

1 Αμραΐηῃ τοίουσίης ἴο {Π6 ἀμφίβληστρον, ὅ66 Νο. 96, 
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σΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

91--ΘΑΛΛΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ͂ 

᾿Ασπίδα μὲν Πρόμαχος, τὰ δὲ δούρατα θῆκεν 
᾿Ακοντεύς, 

τὸ ξίφος Εὐμήδης, τόξα δὲ ταῦτα Κύδων, 
Ἱππομέδων τὰ χαλινά, κόρυν δ᾽ ἀνέθηκε Μελάντας, 

κνημῖδας Νίκων, κοντὸν ᾿Αριστόμαχος, 
τὸν θώρηκα Φιλῖνος" ἀεὶ δ᾽, Ἄρες βροτολοιγέ, 

σκῦλα φέρειν δῴης πᾶσιν ἀπ᾽ ἀντιπάλων. 

92.--ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

Αὐλὸν καμινευτῆρα τὸν φιλήνεμον, 
ῥίνην τε κνησίχρυσον ὀξυδήκτορα, 
καὶ τὸν δίχηλον καρκίνον πυραγρέτην, 
πτωκὸς πόδας τε τούσδε λειψανηλόγους, 
ὁ χρυσοτέκτων Δημοφῶν Κυλληνίῳ 
ἔθηκε, γήρᾳ κανθὸν ἐζοφωμένος. 

ΤΙΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΟΌΝΙΟΝ 

ΟΡ ΑΝΣς ὁ ἠὐβεαβροιϊ ο πᾶς ῥυτίς, οὕπιλινευτής, 
τόνδε παρ᾽ Ἡρακλεῖ θῆκέ με τὸν σιβύνην, 

ἐκ πολλοῦ πλειῶνος ἐπεὶ βάρος οὐκέτι χεῖρες 
»Μ 3 Ἁ ΥΚ ἃ , 

ἔσθενον, εἰς κεφαλὴν δ᾽ ἤλυθε λευκοτέρην. 

94.-- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

᾿Αραξόχειρα ταῦτά σοι τὰ τύμπανα, 
καὶ κύὐμβαλ᾽ ὀξύδουπα κοιλοχείλεα, 
διδύμους τε λωτοὺς κεροβύας, ἐφ᾽ οἷς ποτὲ 
ἐπωλόλυξεν αὐχένα στροβιλίσας, 
λυσιφλεβῆ τε σάγαριν ἀμφιθηγέα, 

᾿ λεοντόδιφρε, σοί, Ῥέη, Κλυτοσθένης 
ἔθηκε, λυσσητῆρα γηράσας πόδα. 
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ΒΟΟΚ ΨΥ. οἱι-ο4 

91.--ΤΗΑ] 15 ΟΕ ΜΙΠΚΕΤῸΒ 

ΤῊΣ 5}16]4 15 της οἰδευίηρ οἵ Ῥγοιηδοθαβ, {Π6 ΞΡ αΥ5 
οἵ Δοοπῖἴειιβ, {πὸ φϑυνουα οἵ Επιηο5, απ ἐπ] ον 15 

γάοπ᾽ 5.. Ηϊἱρροιηδάοῃ οἴϊδυβ {πὸ τοίηβ, Μοϊαηΐαβ ἐπὲ 
᾿νε] πεῖ, Νίοο ἔπ 6 σγξανοϑ, Αὐϑξοιδομιβ {πῸ μῖΚο, «πὰ 
ΡΒΠίπς ἐδ οαΐτεαςς, Οταμπὲ ἴο ἔΠϑι 411, Αστοβ, 9Ρ ΟΊ οΥ 

οἵ τδ, Ἔν  ἴο υνῖπ ΤΌ} 165 ἔλοιη ὑπ 6 Ὁ ΘΠ ΘΠ, 

92..--ΡΗΠΙΡΡΌΒ ΟΕ ΤΗΒΒΒΘΑΙΟΝΙΟΘΟΑ 

ὈΈΜΟΡΗΟΝ {πῸ ρΟ] ἀϑηἢ, ἢϊς. αν 85 τηϊδὶν Ἱἢ ἀρθ, 
ἀφαϊοαξος το Η δυτηθβ {πῸ νην θ6] ]ονν 5 οὐ ἢ ἴΌγρο, 
πὸ Κεοπ- ἱ της 16 ἐπαΐ βογαρο5 ὅΠ6 φρο], {πὸ 0.0] 6- 
οἰαννεα ἤτα-ἴοηρθ, ἀπα ὑΠπ656 Παγθ᾿ 5 ρα 5. πα σαῦπθοὺ 
ἋΡ {πε βῃανίηρϑ. 

93... ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΟΕ ΒΙΠ0ΟΝ 
ΗλπρΑοΝ πὸ Πιιηἴοτηδη, {Π| οΪα τπὰῃ πος ῃϊησ Βυ 

ὙΥΠΚΊ 65, οἴξεγθα τηθ, {Π|5 Πα πεϊηρ Ξρθᾶγ, το Η ύλ 5 : 

ἴογ Ὀν γδάβθοι οὗ τηλην γαῖ Πἰβ Πα πα5. νου] πὸ 

ἸΟΠΡῸΥ ΒΙΡΡοΥ τὴν νυν εῖρηῦ ἀπα ἢ Πδδα 15 πον ΚΎΟΥ. 

94.--ΡΗΠΙΡΡΌῸΒ ΟΕ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΟΘΑ 

ΟἸΥΤΟΞΤΗΕΝΕΞ, ἢΪ5 ἔθει ὑπαΐ γαοθα ἴῃ ἔπσν πον 6 ἢ- 
Γεθ] οα Ὀγ ἃρσο, ἀδαϊοαΐοβ ἴὸ {πεὸ, ἤπεδα οὔ {πὸ Ἰϊοη- 
ΟΣ, Πϊ5. ζπ θο. Ἴ]Π6 5 θθαΐθη Ὀγ ἴΠ6 Παμηα, ἢἶ5. 5}}}}}} 
ΠΟΙ ον -τἰπση θα συμ) α]ς, ἢ. ἀοα}]6-ἤπῖο Πα 6Ὰ}}5 
τὨτοαρ 115 ΠΟΥ, ἡ. ν ἢ οἢ ἢ6 οπσα πλάο 5ῃγ  κίηρ 
μλπϑῖο, νυν ϑυϊην 5. πϑοῖ ἀθοιῦΐ, ἁπὰ ἀπ ὑνο-εὐσοά " 

Ἰἶ τυ τ νν ΙΟἢ ἢ6 οροποᾶ [5 νεΐηϑβ. 
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ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

9ῦ.---ΑἈΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ 

Βουστρόφον, ἀκροσίδαρον, ἀπειλητῆρα μύωπα, 
καὶ πήραν μέτρον σιτοδόκον σπορίμου, 

γαμψόν τε δρέπανον σταχυητόμον, ὅπλον ἀρούρης, 
καὶ παλινουροφόρον, χεῖρα θέρευς τρίνακα, 

καὶ τρητοὺς ποδεῶνας ὁ ὁ γατόμος ἄνθετο Δηοῖ 
Πάρμις, ἀνιηρῶν παυσάμενος καμάτων. 

96. ἘΡΥΚΙΟΥ 
Γλαύκων καὶ ἹΚορύδων, οἱ ἐν οὔρεσι βουκολέοντες, 

᾽ 7 }] , Ἁ Ἀ 7 

Αρκάδες ἀμφότεροι, τὸν κεραὸν δαμάλην 
Πανὶ φιλωρείτᾳ Κυλληνίῳ αὐερύσαντες 

ἔρρεξαν, καί οἱ δωδεκάδωρα κέρα 
ἅλῳ μακροτένοντι ποτὶ πλατάνιστον ἔπαξαν 

εὐρεῖαν, νομίῳ καλὸν ἄγαλμα θεῷ. 

97.--᾿ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ͂ 

Δοῦρας ᾿Αλεξάνδροιο' λέγει δέ σε γράμματ᾽ ἐκεῖνον 
ἐκ πολέμου θέσθαι σύμβολον ᾿Αρτέμιδι 

ὅπλον ἀνικήτοιο βραχίονος. ὦ καλὸν ἔγχος, 
ᾧ πόντος καὶ χθὼν εἶκε “κραδαινομένῳ. 

ἴλαθι, δοῦρας ἀταρβές' ἀεὶ δέ σε πᾶς τις ἀθρήσας 
ταρβήσει, μεγάλης μνησάμενος παλάμης. 

98.--ΖΩ ΝᾺ 

Δηοῖ λικμαίῃ καὶ ἐναυλακοφοίτισιν' Ὥραις 
Ἡρῶναξ πενιχρῆς ἐξ ὀλιγηροσίης 

μοῖραν ἀλωΐτα στάχυος, πάνσπερμά τε ταῦτα 
ὄσπρι᾽ ἐπὶ πλακίνου τοῦδ᾽ ἔθετο τρίποδος, 

ἐκ μικρῶν ὀλίγιστα: πέπατο γὰρ οὐ μέγα τοῦτο 
κληρίον ἐν λυπρῇ τῆδε γεωλοφίῃ. 
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ΒΟΟΚ ΨΙ. 9ς-ο98 

͵ 9ῦ.--ΑΝΤΙΡΗΙΠΠ5 

ῬΑπΜιβ ἔπ6 Πα απ μδιι, γοϑυϊηρ ἤγουν ἢΪ5. 50 6 [01], 
ἀδαϊοαΐο5. ἴο Ἰλειποῖου. ἰνἶἰβ. οχ- πρπΐηρ ἰγομ-ἰἰρροά, 
ἐπγθαϊοπίηρ σοδά, ᾿ἷἰθ. θὰρ, τηϑᾶβασο οἵ {δ 56θ- 
ΘΟΥ, οἷ. σαγνοα 516 Κ]6, Παϑ θα πα γ᾽5. γθάρομ, ὑπαῖ 
οὖ ΟΕ {Π6 σοΥπ-Θαγ8, ἢΪθ5. νυἱπηουηρ ἴον, τ γθο- 
Πησονοά Παπα οἵ {πὸ Πιαγνοβῦ, {Ππαῦ ὑγοννα {Π6 ΘΟΥ ἢ 
ὉΡ ἁραϊηδὺ {Π6 νη, πα ᾿γἰς Ἰασϑα Ὀοοΐδ. 

90.--ΒΕΥΟΙΓΒ 

παῦσον ἅπα Οογγάοπ, γῇ Κοορ ὑπ εῖν σδξι]ς οα 
πὸ Π1]15, Αυοδάϊαηθ θοῦ, αἀγαννῆηρ θΔῸ Κ 115. πθοκ 
5απση τον ἴον Ον]]οηΐαπ Ραμ, ὑΠ6 τηοιΐαϊ η- ον δὺ, ἃ 
που πηδα ἔθου, πα χοᾶ Ὀγν ἃ Ἰοπρ' παῖ ἴοὸ πὸ σοΟαΪν 
Ρἰαπο- ἴσο 5. ΠΟΥΠ5, ὕννοϊνθ ρα ]μὴβ ἰοὴρ, ἃ ἴαϊν 
οΥὐπασηθηΐ ἴον {πὸ ραβίογα] οοά. 

97.---ΑΝΤΙΡΗΠΠΌῸΒ ΟΕ ΒΥΖΑΝΤΙΠΜ 

ΤῊΕ 5ρδαῦ οἵ ΔἸεχαπάθι; ὑΠ6 ᾿ῃβουρύίοη ὁπ ἐπ δε 
ἐ6}1}5 πῶ αὐξον ὑπ 6 νὰν ΠῈ ἀδάϊοαϊθα {πθ6ὸ ἴἰὸ Αὐξϑηηὶβ 
ἃ5 ἃ ἴοκδοη ἐπουοοῦ, {πὸ πνϑᾶροη οἵ ᾿ηἷς ᾿μνίποῖθ]} δ 
ΤΠ. Οὐ σοοά 8ρϑὰᾶγ, βεΐογτε: {π΄ βῃακίπηρ οἵ ψν ῃ]ο} 
δα ἀπ 86ὰ γἱοϊάθα ἢ Ηδ1], ἔδαυ]θθβ 5ρθαγ ἀπά 
δυο 41} νν ἢο Ἰοοῖς οὐ ἔπ 66 ψν1}} ἐγθι}]6, τη Ὁ] οἵ 
παν πον πὰ ηα. 

98.--ΖΟΝ Α5 

Τὸ Ἰ)επιοῖου. {πῸ ὙΥΙΠ ΠΟΥ πα {Π6 ὅδαβοης ὑπ αΐ 
ἐγθλα ἴῃ ἀπὺ {αὐτου ΗἩ ουόπαχ ἔγου ἢἶ5 βοαπῖν {ΠῚ} 
οἴου ἃ Ρουτζίοι οὗ {πὸ σον ἔοτ ἢἶ5. ΠΥ ϑηο- ἤσουν 
ἀπ ὑπο βοὸ ναυίοιιβ νοοῖ] 65. οὴ. ἃ τνοοάδθη {ροά--- 
νΟΥν {016 ἔλθ ἃ 50}}}}} βἕονθ: ἴῸν 6. οὐνὴβ θυιῦ {Π|15 

ἔπ016 σίερθα οα ὑπὸ θάνγθη ἢ1}}-5166.Ψ 
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ΟΕ ΕΕΚ. ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

99.--ΦΙΛΙΠ ΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

Κόψας ἐκ φηγοῦ σε τὸν αὐτόφλοιον ἔθηκεν 
ΠΠ{ἄνα Φιλοξενίδης, ὁ κλυτὸς αἰγελάτης, 

θύσας αἰγιβάτην πολιὸν τράγον, ἔν τε γάλακτι 
πρωτογόνῳ βωμοὺς τοὺς ἱεροὺς μεθύσας. 

ἀνθ᾽ ὧν ἐν σηκοῖς διδυμητόκοι αἶγες ἔσονται 
γαστέρα, φεύγουσαι τρηχὺν ὀδόντα λύκου. 

100.--ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 

Λαμπάδα, τὴν κούροις ἱερὴν ἔριν, ὠκὺς ἐνέγκας, 
οἷα ἸΠρομηθείης “μνῆμα πυροκλοπίης, 

νίκης κλεινὸν ἄεθλον, ἔτ᾽ ἐκ χερὸς ἔμπυρον Ἑρμῇ 
θῆκεν Τόμωνυμίῃ παῖς πατρὸς ᾿Αντιφάνης. 

101.--ΦΙΛΙ ΠΠΟΥ 

Ξίφη τὰ πολλῶν κνωδάλων λαιμητόμα 
πυριτρόφους τε ῥιπίδας πορηνέμους, 
ἠθμόν τε πουλύτρητον, ἠδὲ τετράπουν 
πυρὸς γέφυραν, ἐσχάρην κρεηδόκον, 
ζωμήρυσίν τε τὴν λίπους ἀφρηλόγον, 
ὁμοῦ κρεάγρῃ τῇ σιδηροδακτύλχῳ, 
βραδυσκελὴς Ἥφαιστε, σοὶ Τιμασίων 
ἔθηκεν, ἀκμῆς γυῖον ὠρφανωμένος. 

102.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ἘΝ οιὴν ξανθοχίτωνα, γεραιόφλοιά τε σῦκα, 
καὶ ῥοδέας σταφυλῆς ὠμὸν ἀποσπάδιον, 

-μῆλόν θ᾽ ̓ ἡδύπνουν λεπτῇ πεποκωμένον ἄχνῃ, 
καὶ κάρυον χλωρῶν ἐκφανὲς ἐκ λεπίδων, 
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ΒΟΟΚ ΡΥΙ. 99-1ο2 

99.--ΡΗΠΗΙΡΡΕΌΒ ΟΥ ΤΗΒΒΒΑΤΟΝΙΟΑ 

ῬΗΙΒΟΧΕΝΙΡῈΒ ὑΠ6 νοῦν σοι πον ἀδαϊοαϊοα ἔΠεο, 
{πηΠ6 Ῥᾶῃ πς οαὐνοα ΠΌΤ Δ πη αυ]οα 6 6. ἐσ ηῖ,, 
ΑΓ υ βδου ποίη ἀπ οά Ππο- σοηῦ ἀπα τηὰκίηρ τ ν ΠοΙν 
αἰζαν ἀσπὶς ἢ ὑΠ6 ἤνθὲ Κ οὗ ἃ 56: σοὶ. [Ι͂ὴ 
γουναγαὰ ἴῸν νυ π]ο ἢ} τΠ6 σοαὺς ἴῃ εἶ. [Ὁ] 5118}} 41} δδν 
ὑννῖη5 ἴῃ ἀπ 6 νοι} ἃ πα δβοὰρα ὑΠ6 5Πὰγ}0. τοοίἢ οἵ 
πΠῸ ννο]ῇ. 

100.---ΟΒΙΝΑΘΟΙΑΒ 

ΑΝΤΙΡΗΛΝΕΒ,  Ποβα. ἔαίπεν θοτΘ ὉΠ6 βϑγὴθ. ΠΔΠΠ6, 
ἀοαϊολξοα το Ἠφιτηθ5, 501}} θαυ πο ἢ 1,5. Παπά, {ΠῈ 
ἴογοϊι, ο]εοῦ οἵ ὑπ νοῦπο ΠιΘ π᾿ 5. μον δἴγο, ὑπὸ 
σ]ουίοιβ τηθοα οἵ ν]οΐονν, Πανὶηρ᾽ τὰ δνν ἘΠ ν νυν Ὁ} 1, 
ἃ5 1 τη Ὁ] οἵ πον Ῥτουηδύμ οι 5σἴο]α τς ἤτρ. 

101.--ΡῬΗΠΙΡΡΌΘ 

ΤΊΜΑΞΙΟΝ, γἤοβο πὰ }5 ἤᾶνο πον Ἰορὺ ἐποῖὶν 1πο]- 
πό55, ἀδαϊοιξρα ἴο ἔἰπθ 6, δον -οοϊο ΕΠ ρα θϑίιβ, Ηἷσ 
Κηΐνεβ ὑπαῦ πᾶν 5ἰαπρηϊογεα τᾶν θαβίς, ᾿ϊ5 
νην θΘ]]ονν5. ὑπαὶ ἔθ α {ΠῸ ἤγο, Πἷβ. Ρἱθυοοα ἔδηημν 
«6 ὑπὸῦ ἔοαν-Γοοἴοα θυϊάρο οἵ ἤγο, {π6 σΠατοολ] μὰ 
Οἢ ΨΠΙΟΝ ἐπΠ6 τηδαὺ ἰ5 βοὺ, 15 ἰδᾶ]ς ἐπαὺ βἰκίπηβ οἱ ἢ 
πὸ Τοαμηρ ας, τοροῦπον ἢ ἷ5. ᾿γου-Πησογοα 
ἤοϑῃ-Ποοκ. 

1092.--Βν ΤῊΝ ΘΞΔΜΕ 

Το {Π|πὸ, Ῥτγδρι5, νη ο Ἰονοϑὺ ὑπὸ ραν λτου, αἰ {16 
ΘΆΓΠΘΠΟΥ 1 πιοη, Ὀγαγίησ ὑΠαὺ ἢῖ8. ἔγθοβ πα ἢ. Οὐ 
π᾿} }5. τὰν ἤσουν 5}), ἀοἀϊοιξο ἃ γο]]ον -οοιτοα ροηλο- 
ϑυαπαῖΐο, Π 5 νυ] ΚΊο Πἰκὸ οἱ θη, Νὰ] πλῖρο γοδαθηΐησ 
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ΟΒΕΝΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

ἃ ΄ 7 ἈΝ » ΄ὔ ’ὔ 

καὶ σίκυον χνοάοντα, τὸν ἐν φύλλοις πεδοκοίτην, 
καὶ πέρκην ἤδη χρυσοχίτων᾽ ἐλάην; 

σοί, φιλοδῖτα ἸΤρίηπε, φυτοσκάφος ἄνθετο Λάμων, 
“ Ν , Ι] Α , 

δένδρεσι καὶ γυίοις εὐξάμενος θαλέθειν. 

103.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Στάθμην ἰθυτενῆ μολιβαχθέα, δουριτυπῆ 
“-“ Ν Ν » ͵ » “ 

σφῦραν, καὶ γυρὰς ἀμφιδέτους ἀρίδας, 
ἃ Ἀ 7 , » ΄ὔ - 

καὶ στιβαρὸν πέλεκυν στελεχητόμον, ἐθύδρομόν τε 
πρίονα, μιλτείῳ στάγματι πειθόμενον, 
4 ΄ - απ ὁ ,ὔ , , “ 

τρύπανά θ᾽ ἑλκεσίχειρα, τέρετρά τε, μιλτοφυρῆ τε 
Ὁ“ , 

σχοῖνον, ὑπ᾽ ἀκρονύχῳ ψαλλομένην κανόνι, 
-“ ΄ -“ 

σοί, κούρη γλαυκῶπι, ΔΛεόντιχος ὥπασε δῶρον, 
ἴω ΄ 

ἄνθος ἐπεὶ γυίων πᾶν ἀπέδυσε χρόνος. 

104..-.- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Σπερμοφόρον πήρην ὠμαχθέα, κὠλεσίβωλον 
σφῦραν, καὶ γαμψὰς πυρολόγους δρεπάνας, 

καὶ τριβόλους ὀξεῖς ἀχυρότριβας, ἱστοβόην τε 
σὺν γυροῖς ἀρότροις, καὶ φιλόγαιον ὕνιν, 

κέντρα τ᾽ ὀπισθονυγῆ, καὶ βουστρόφα δεσμὰ τε- 
νόντων, 

καὶ τρίνακας ξυλίνας, χεῖρας ἀρουροπονων, 
γυῖ ἅτε πηρωθεὶς Λυσίξενος αὔλακι πολλῇ 

ἐκρέμασεν Δηοῖ τῇ σταχυοστεφάνῳ. 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹἱ. τοῦ--Ἰο 4 

5.ΆΡ65 Ρ] οΚοα ἔγουη ἃ οἱ βίου, ἃ συν θοῖ βοοη θα απ 6 
νὴ ἢ ἃ ἥεδθος οἵ ἤπε ον. ἃ τναϊη αὐ ροορίηο [ΠΌΗῚ 
1ξ5 σΥΘ ΘΠ Οὐδ} 5Κῖπ, ἃ ΘΙ ΘΟ ΤΉ 6. ννοπῇ ἴο ᾿ἰε δι οἀο 
ἴπ ἰζ5. ἰδθᾶνθβ νυ τ {πὸ Ὀ]οοπ οἡ ἰδ, ἀπ ἃ Ὁ] εἰ- 
5] 00 Κοα οἰϊνο ἁἰνοδν τἱρο. 

103.--Βν τὴ ΘΑΜῈ 

(ηϊαίίον οΓ Νο. 305) 

ΓΈΟΝΤΙΓΗῦΒ, 6 ἐϊπηθ Πα 5 ρρεα ἔνομη ἢΪΐβ 
Ἰϊμ}05 411} Ὀοομη, σὰνθ ἴο {Πδο, στεγ- ονεα ΔΈ πο, Πὲ5 

ἴααΐ Ρ] αι η}}ν- ΓΗ ν εἰσῃξεα ὙΠ ὙΡΕῚ ᾿ϊς ΠΆΠΠΟΥ ΠῊΜ 

5. Κὸς θΙαηκϑ, Πϊς αἰνὰ μον ἀν 11 Ψ ΠῈ 1ἰς 5 1Πρ; 
αἰξλο δα ἴο ἰδ ἀὉ ΒΟῚ}} δ 5, μ]5 βλαναν ἀχὸ ἴον μον Ἰηρ 
ἐγεα- ἔγπηκϑ, [15 βἔγα! Ρ - τὰ πη 5ανν ἔΠαΐ [Ὁ]]ονν 5 εἶνε. 

ἄἀγὸρϑ οἵ ΝΗ οΟἤ γε, ὙΣ ΔῸΠΡΘΥΒ ΤΑΔΕ ἘΝ Ὀν ὑπὸ παπᾶ, 
᾿ς. σἱη]εῖς, ἀπά ἰιὴς ἴαὰξ ὁοπγο- οἰαϊ πο Ππς τ 
του! θα Ὀγ {ἰδ οχίγομης δάσο οἵ {πε σα]6. 

104.-..- ΒὩὲὺν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

Τυβιχενῦβ, ἀθρυῖνο οὗ {πὸ τὲ οἵ ἢἷβ5 Ἰπὴ}ς. ᾿γῪ 
πη 0}}. θ]οισ ησ, Βαθροπβ ἴὸ ])εμηοῖου ἢ {πὸ 
θα ἢ) οἵ σφογπ, ἢΪ5. 5βεο-θὰ σ᾽ σαντο ὁ ἔπΠῈ 5Π οι] θυ, 
᾿ς τ ]}δὲ ἴον Ὀγθακίην οἱοας, Πὶθ. συνε 910 Κ]6Ὸ 
τπαῦ ΒΆΛΠΟΥΒ {Π6 σοῦ, [ἷ5. 5ῃαγρ-τοοῦ Π ἢ ἐπ νυ ϑησ 
“ ἐγονῥῖα, ὁ ᾿ϊ5. ΡΗ] οι] -ἔγοθ ἢ ἐπα οσαγνοα ΡΙΟΟ ΡΝ 
ἈΠῸ {πὸ 5ῃαγα ὑπαὶ ἰονοὸςβ ὕΠ6 δαυῖῃ, ἷς σολ ἐπαὶ 
ΡΥΟΚ5 {πὸ οχοπ ἴῃ {Πδ6 τϑὰσ, ἔπ ἔγασοϑ Ξτλρθενες: ἴο 
ὉΠ εῖν Ἰεσς πα τπαϊκο ὑΠπδπὰὶ ἔσσῃ, ἀπ ἢἶθ8. ννοοδη 
νυ πον η οὐκ, {πὸ πα οἵ πὸ Πα πάλη. 

1 ἥρρ Οὐηλγ Πιοοπαν ἀπᾶθν “θοὸν - αν 111 ἀπᾶ “ ἀγ1]]- 
Ῥον. 
ΠΑ Βδγγον -Ξ] να ροα {Πτ βηησ πη 9] ποῦ. - 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

105. -ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂ 

Τρῖγλαν ἀπ᾽ ἀνθρακιῆς καὶ φυκίδα σοί, λιμενῖτι 
"Ἄρτεμι, δωρεῦμαι Μῆνις ὁ δικτυβόλος, 

καὶ ξωρόν, κεράσας ἰσοχειλέα, καὶ τρύφος ἄρτου, 
αὖον ἐπιθραύσας, τὴν πενιχρὴν θυσίην'" 

ἀνθ᾽ ἧς μοι πλησθέντα δίδου θηράμασιν αἰὲν 
δίκτυα" σοὶ δέδοται πάντα, μάκαιρα, λίνα. 

100.--ΖΩ ΝᾺ 

Τοῦτο σοί, ὑληκοῖτα, κατ᾽ ἀγριάδος πλατάνοιο 
δέρμα λυκορραίστης ἐκρέμασεν Τελέσων, 

καὶ τὰν ἐκ κοτίνοιο καλαύροπα, τάν ποκα τῆνος 
πολλάκι ῥομβητὰν ἐκ χερὸς ἠκροβόλει. 

ἀλλὰ τύ, ΤἸ]ὰν βουνῖτα, τὰ μὴ πολύολβά τε δέξαι 
δῶρα, καὶ εὐωγρεῖ τῷδε πέτασσον ὄρος. 

101.---ΘΦΙΛΊΠΠ ΠΟΥ 

Ὑλησκόπῳ με Πανὶ θηρευτὴς Γέλων 
ἔθηκε λόγχην, ἧς ἀπέθρισε χρόνος 
ἀκμὴν ἐν ἔργῳ, καὶ λίνων πολυστρόφων 
γεραιὰ τρύχη, καὶ πάγας δεραγχέας, 
νευροπλεκεῖς τε κνωδάλων ἐπισφύρους 
ὠκεῖς ποδίστρας, καὶ τραχηλοδεσπότας 
κλοιοὺς κυνούχους" γυῖα γὰρ δαμεὶς χρόνῳ 
ἀπεῖπεν ἤδη τὴν ὀρεινόμον πλάνην. 

108.-- ΜΥΡΙΝΟΥ͂ 
“Ὑψηλῶν ὀρέων ἔφοροι, κεραοὶ χοροπαῖκται, 

Πᾶνες, βουχίλου κράντορες ᾿Αρκαδίης, 
εὔαρνον θείητε καὶ εὐχίμαρον Διότιμον, ἡ 

δεξάμενοι λαμπρῆς δῶρα θυηπολίης. 
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ΒΟΟΚ ΨΥΙ. τος-τοϑ 

10ῦ.--ΑΡΟΙ ΠΟΝΙΘΕ5 

Ι, Μενιβ {πὸ πεὺ-ἤθῃον, σῖνε ἴο {πεῸ, Αυδθηηϊς οὗ 
ἔπ πανθοιι", ἃ συ ΠΟ το - 6 Ὁ ἀπ ἃ πὰ κΚο, ἃ οἰ0 
οἵ νῖπὸ ΠΠοα τὸ {πὸ νεῖ νὉἢ ἃ μος οἵ ἄνν ὑὈγοδὰ 

Ὀγόκοη ἰηἴο ἴδ, ἃ ῬΌΟΥ βου ῆοο, ἴῃ γοΐαση ἴον ψν Π1ο}} 
σταμῦ ὑπαῦ τὴν ποῖβ τηὰν 6. αἰννανθ {{}] οἵ ἢ5}}; [ῸΥ 
4}} πεῖβ, σγὰδρίοιιβ σο 685, ἅγὸ σίνοη ἴο ἴῃ γν Κοορίηρ. 

100.--ΖΟΝ Α5 

ΤῊΙΒ 5κῖπ, Ὁ ννοοα]απα σοά, 414 ΠΤ Θ]άιηοη, {πὸ 5] γ ο ὺ 
οἵ ννοῖνοβ, ϑβροπα ἴο πθ 6 ο ὑπὸ ρμ]απο-γοο ἴῃ {πὸ 
ΠΕ Ια, αἰ50 ἢϊβ αἰδῇ οἵ νη] οἱῖνε ννοοῦ ψν πῖον Ὸ οἴ οι 
Βεπῦ νυ ΙΓ] η ἔγομα ἢἶβ απ. ἰθὺ (ὁ ἔποιι, απ, σοῦ 

οὗ {πῸ Ηἰηρες. γεοοῖνο {Ππ686. ποῦ νοῦν τῇ αἰδε, «πα 
ΟΡει ἴο ᾿ἶπὴ {Π15. τηοππίαϊη, {ΠΥ Ἐπ πε ἴο παηΐ 
ὉΠ υΘο νυ ἡ ἢ ΘΠ 66 685. 

101.---ΡΗΠΠΙΡΡΙΒ 

πε πυπηΐβιηδη (610 ἀδαάϊοαῖεβ ἴο Ράαπ, ὑΠ6 ΥΔΠΡῸΥ 
οἵ {πὲ ογεϑῦ, μη6, Πἰβ βΒρθαν, {πὸ εὐἀρὲ οἵ ψν ον της 
᾿ὰ ὉΠ} νου ὈΥ τι56, αἴδὸ {πΠ6Ὸ οἱά τὰρσβ οἵ [15 ὑνν βίο α 
πυεϊησ- πο ῖβ, ἢ]β ποῦβὸ5. ὑΠαῦ ΤΠπγοῦ!]ς {πὸ ποοκ, Πἰκ 
[οοῦ-ἴγαρ5, τῆλ ο οἵ βίηθνβ, 410 Κ τὸ πἰρ οα δῖα Ὀγ {πὸ 
Ιὸν, ἃπα {Π ΟΠ] ὰγ5, τηαϑίουβ οὐ ἢ. ἀρ ΠΟΟΚΒ; ΤῸΣ 
ΤΊπης. Πὰ5. Ὄνουοομηθ ἢ. βγεῖ, ἀπ ἢῈ Πὰς ΠΟΥ 
ΤῸ Πποιπορα νη θυ Ον ΟΣ πὸ Π1]]5. 

108... .-ΜΥΕΙΝΌΘΒ 

Υε Ῥδᾶπβ, Κθοροὺβ οἵ {πὸ Πρ}. υποϊητςαΐη5, γ8 10}}ν 
Πουποα ἀάποθυβ, ἰου 5. οὐ σγάβδν Αγοδήν, τραΐςε Ὁϊο- 
{ἰπλιι5 ΤΊ ἢ ἴῃ 5 ΘΘΡ ἃ ηα σοαΐδ, ἀοσορεϊηρ ὑπ οἱ 5. οἵ 
ἢὶς. ΒΡ 614 βδουῆςα. 
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ΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥῪ 

109..-ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 

Πηραλέον νεφέλας τρῦχος τόδε, καὶ τριέλικτον 
ἰχνοπέδαν, καὶ τὰς νευροτενεῖς παγίδας, 

κλωβούς τ ̓ἀμφίρρωγας, ἀνασπαστούς τε δερώγχας, 
καὶ πυρὶ θηγαλέους ὀξυπαγεῖς στάλικας, 

καὶ τὰν εὔκολλον δρυὸς ἰκμάδα, τόν τε πετηνῶν 
ἀγρευτὰν ἰξῷ μυδαλέον. δόνακα, 

καὶ “κρυφίου τρίκλωστον ἐπισπαστῆρα βόλοιο, 
ἄρκυν τε κλαγερῶν λαιμοπέδαν γεράνων, 

σοί, Πὰν ὦ σκοπιῆτα, γέρας θέτο παῖς Νεολάδα 
Κραῦγις ὁ θηρευτάς, ᾿Αρκὰς ἀπ᾿ Ὀρχομενοῦ. 

110.---ΛΕΏ ΝΙΔΑ, οἱ δὲ ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂ 

Τὰν ἔλαφον Κλεόλαος ὑ ὑπὸ κναμοῖσι λοχήσας, 
ἔκτανε Μαιάνδρου πὰρ τριέλικτον ὕδωρ, 

θηκτῷ σαυρωτῆρι" τὰ δ᾽ ὀκτάρριξα μετώπων 
φράγμαθ᾽ ὑπὲρ ταναὰν ἅλος ἔπαξε πίτυν. 

111.--ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 

Τὰν ἔλαφον, Λάδωνα καὶ ἀμφ᾽ ᾿ρυμάνθιον ὕδωρ 
νῶτά τε θηρονόμου φερβομέναν Φολόας, 

παῖς ὁ Θεαρίδεω Λασιώνιος εἷλε Λυκόρμας 
πλήξας ῥομβητῷ δούρατος οὐριάχῳ: 

δέρμα δὲ καὶ δικέραιον ἀπὸ στόρθυγγα μετώπων 
σπασσάμενος, κοῦρᾳ θῆκε παρ᾽ ἀγρότιδι. 

119... ΠΕΗΡΣΘῈ 

Τρεῖς ἄφατοι κεράεσσιν ὑπ᾽ αἰθούσαις τοι," Απολλοὶ 
ἄγκεινται κεφαλαὶ Μ αιναλίων ἐλάφων, 

ἃς ἕλον ἐξ ἵππων Γύγεω" χέρε Δαΐλοχός τε 
καὶ ἸἹΙρομένης, ἀγαθοῦ τέκνα Λεοντιάδου, 
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ΒΟΟΚ ΥἹ]Ι. τοῦ--12 

109...-ΑΝΤΤΡΑΤΕΕΗ 

Οκαύοιβ ὑπὸ ἴβιαμ, βοὴ. οὐ ΝΟΟΪαϊ 5, αὶ Δὺ- 
οὐ απ οἵ ΟΥοΠποιηθηι5, οἷνοβ ἴὸ ἴΠπ6ο, απ ὑπε σόοι, 
{{π||5 δοσὰρ Οἵ 15. οά Του] ηρ- ποῦ, 5. ὑτῖρ] - νυν ϑῦςα 
58 6 ἴον {πῸ θοῦ, Πἰς βρεϊην-ἴγαρ5 τη 46. οἵ οἴπανν, 
[ν]5 Ἰαυτἰοοα οαροβ, 5. ΠπΟΟθ65. ἴον ὑπὸ ὑπγοὰῦ νυ Π]ο ἢ 
ΟΠ 6 ἄγαννβ ἃ}, 15 5ΒΠΔΡΡ 5ἴαϊςοβ παυοποα ἴῃ πα ἤτγο, 
ἴ6 βύϊοκν τηοϊδίασα οὐ ὑπὸ οὐκ, {πὸ μη νοῦ ψ τ} 
ἴδ ὑπαῦ οαἴο!δ5 υἱνάβ, ὑπὸ ὑτρ] 6. σον ψν ἢ] ἢ 15 ΡΠ] ες 
ἴο οἴοβαε {πὸ πιάἀάθη βρυϊπο- ποῦ, ἀπ ὑπ ποῦ ἴῸν 
οὐὐο πη ρ Ὀγ ὉΠ 6 πο κΚ ὑπ ΟἸδιηοτοῖι5 ΟΥ̓ 65. 

110.--Τ ΠΝΡΟΝΙΏΑΘ οα ΜΝΑΘΑΙΟΑΘ 

Ομβοιλῦβ ΚΘ ψ ἢ ἢ5. 5 Πα} 506}, ἔτομη ἢ 5 
Δα 5} ἀπάθν Π6 Π1}1, {Π|5. πη γν ὑπ6 νυἱηάϊηρ 
νγαΐον οὗ Μαδδηάον, ἀπ πδ!}οα ἴο {Πππ Ἰοῦν μὶπε ἐπε 
εἰσῃ -γπεά ἀσΐθπος οὗ 15 ΤΟγ ἢ 6δα. 

111..-ΑΝΤΙΡΑΤΕΗΝ 

ΓΥσοημλβ, ὑπε βοὴ οἵ ποινὰς ΟΕ Τιαβίομ, 516 νν 
απ ὑπὸ Ραϊ ἐπα οὗ [5 ψ ῃ ]ε Θροαν ὑπὸ Βἰπα 
{πα ἀϑοα ἴο Γεθ ἀροιῖῖῦ ἐς Πα οπ ἀπ {πὸ νναΐουβ οἵ 
Ευνιηαηξη 5 ἀπ {πῸ Πεϊσηῖς οὐ ῬΠοΪοο, ποῖμθ οὗ 
ἃ Ρεαβίβ. [15 βκίη ἃπά ἔνο ερικοά Βούὴς πε 
Π πο α, ἀπ πὰπρ αρ Ὀγ πὸ σῃσις οὗ Ασυξοιηῖβ ἐπ ς 
ΗπηΐγΓ685. 

ἶ 112. .-ΡΒΕΒΕΒ 

ΤΉΞΒΒΕ ἔπγοο θα οἵ Μδομπδ]ίδη βἴαρς ἢ ναρὶ 
ἀπέ! 5 πατὴρ ἴῃ ἔν ρογξϊοο, Αρο1]0. ΤΠὸν ψνε 6 5Ποὺ 
ἔγου Ππουβοραοῖς ὃν 1ΠῸ απηἦ5 οἵ ἀγρος, Δ Π]ΠΟΟΠο5 ἀπ 
γόοιο ηθ5, ὑπ6 ΟΠ] ἀσοη οὗ να] αηΐ δοπεϊα 65. 

1 ΘΙ 4-Π 6 πὰ 6 ἔτοπι πϊβυϊοῦοσ. ν 
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σΒ ΕΚ ΑΝΤΗΘΙΟΟΥ 

1138... ΣΙΜΜΙΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥ 

Πρόσθε μὲν ἀγραύλοιο δασύτριχος ἰξάλου αἰγὸς 
δοιὸν ὅπλον χλωροῖς ἐστεφόμαν πετάλοις" 

νῦν δέ με Νικομάχῳ κεραοξόος ἥρμοσε τέκτων, 
ἐντανύσας ἕλικος καρτερὰ νεῦρα βοός. 

114.---ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ 

Δέρμα καὶ ὀργυιαῖα κέρα βοὸς ἐκ βασιλῆος 
᾿Αμφιτρυωνιάδᾳ κείμεθ᾽ ἀνὰ πρόπυλον, 

τεσσαρακαιδεκάδωρα, τὸν αὐχήεντα Φιλίππῳ 

ἀντόμενον κατὰ γᾶς ἤλασε δεινὸς ἄκων, 
βούβοτον ᾿Ορβηλοῖο παρὰ σφυρόν. ἃ πολύολβος 

᾿μαθίς, ἃ τοίῳ κραίνεται ἁγεμόνι. 

11ὅ.--ΑαΑἩΝΤΊ ΠΑΤΡΟΥ͂ 

χε" “-“ “ »“ 

Τὸν πάρος ᾿Ορβηλοῖο μεμυκότα δειράσι ταῦρον, 
τὸν πρὶν ἐρημωτὰν θῆρα Μακηδονίας, 

ς ͵7 - 

Δαρδανέων ὀλετήρ, ὁ κεραύνιος εἷλε Φίλιππος, 
7 ᾿] , ῇ « 

πλήξας αἰγανέᾳ βρέγμα κυναγέτιδι" 
΄-“ ΄ 

καὶ τάδε σοὶ βριαρᾶς, Ηράκλεες, οὐ δίχα βύρσας 
“ Ν 

θῆκεν, ἀμαιμακέτου κρατὸς ἔρεισμα, κέρα. 
“- ΟΣ» «»,ὔ 3 » ὙΠ: } 

σῶς τοι ὅδ᾽ ἐκ ῥίζας ἀναδέδρομεν" οὔ οἱ ἀεικὲς 
“- ΄ 

πατρῴου ζαλοῦν ἔργα βοοκτασίας. 
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ΒΟΟΚ ΡΥ]. 1132-1ι.Διδ 

119... ΒΙΜΜΙΔΛΔΕ ΟΕ ΑΜΜΑΊΤΙΟΌΘΒ 

Ι νγλβ Του ον ομθ ὧὐ ὑπὸ ὕννο ποι οὗ ἃ να 
Ἰοης-αϊτο 1 Ὸχ, ἅμ ννὰβ σαν ]απή θα ἡ} σγθοῃ 
ἰδανὸβ : Ὁ ποὺν ἔπ νου Κοὺ ἴῃ Ποὺ Πὰς ἀἀαριοα πὸ 
ἴον: ΝΊ οιηλο 5, βέλεος οἢ τπὸ {Π6 οὐγοης σἴπιονν 
οἵ ἃ οὐ 1] 6-Πσυπεα οχ.ἷ 

114- ΡΗΠΙΡΡΌΒ ΟΕ ΤΗΒΘΘΑΙΟΝΙΟΘΑ 

γε Βδησ ἴῃ ὑπῸ μου, ἃ »Ἱρ οὗ {ῃ6 Κίηρ ἴο 
Η νας 65, ἔπ 5κίη ἀπά τον ΠΟΥ 5, ΤΟ θη. θ᾿ ] 5 
ον, οἵ ἃ νι] ΡῈ}, ἢ θη ἰδ εοπ οπίοα 
ΡΙΠρΡ,2 σ]ουνίηρ ἴῃ 115. σἴγοη σὶ ἢ, ἢβ ἔΘυυ 0] 6. ΘΡΘαΣ 
Ὀγοιρὶνς ἴο ὁτοιηα, ὁ {πὸ βρι5. οἵ ΟὐΡεῖας, {πε 
Ἰαπὰ οἵ να οαὐι]6. Β]6ϑὶ ᾿πάθοα ἴα Μαοθήομ, ψ Π] ἢ 
5 τα δα θγ βαοἢ ἃ οΠϊε , 

115.--ΑΝΤΙΡΑΤΕΒΕΗΕ 

Τὴ ΡῈ] ὑπαὶ ΡΟ Π]Πονν ο οὐθῦ ὁπ ἔπε μεῖον. οὗ 
Οὐθο 5, τ θυαξο ἐπαΐῦ Ἰατὰ Μασοάοηΐα νναβῖο, ΡΠΠΙρ, 
{πὸ νυ]! ον οὐ {πὸ πιπάθῖ- 0], ἐπα ἀοοίνονον οὗ 
{πὸ 1λ)ανήάδηϊαηβ, παῖ 5]αΐη, μἱθυοίηο 15. Του θα 
ντἢ ἶ5. πε σ-Θροαν ; ἀπ ἴο {πδθ, Ηδίδοϊοβ, πὸ 
᾿αΐῃ ἀεξαϊοαϊοα Ὁ} 15 δίσοη ἢ 6 {Π65ὲ πόση, {πὸ 
ἀοΐοπος οἵ 115 τηοηβίσοιβ πο. Ετχομι {ἢν γταςε ᾿ς 
Βργθησ, πὰ τ ΜῈ }} θεαοοηθβ Πΐπη ἴο δηλαϊαΐε Πἰς 
ἀπο ο βίου 5 ῬΓΌ 655 ἴπ 5]αγίηρ οατί]ο. 

1 6. {Π6 ΒΟ νγὰβ ᾿πδθ ἰπίο ἃ νον ; 1ὖ 5οϑῖὴβ ἰο Πᾶνε 
Βουνϑα Ὀϑογ ἃ5 ἃ ἤοοΚ οἱ ψν ]ο ἢ ἰο πὰ πε νυ γθα 15. 

2. ὅοη οἵ )οηῃγχοίτϊιβ 1. δηὰ Κτηρ οἵ Μαοράοῃ, 5.0, 990--178. 
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σΕΚΕΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΘΩΥ 

1106. -Σ ΜΟΥ 

Σοὶ γέρας, ᾿Αλκείδα Μινυαμάχε, τοῦτο Φίλιππος 
“δέρμα ταναιμύκου λευρὸν ἔθηκε βοὸς 

αὐτοῖς σὺν κεράεσσι, τὸν ὕβρεϊ κυδιόωντα 
ἔσβεσεν Ὀρβηλοῦ τρηχὺν ὑπὸ πρόποδα. 

ὁ φθόνος αὐαίνοιτο: τεὸν δ᾽ ἔτι κῦδος ἀέξει 
“ἢ. Ψ' ᾿ ᾽ , 

ῥίζα Βεροιαίου κράντορος ᾿Ἡμαθίιας. 

117.-.-.-ΠΑΡΓΚΡΑΤΟΥΣ. 

Ἔκ πυρὸς ὁ ῥαιστήρ, καὶ ὁ καρκίνος, ἥ τε πυράγρη 
ἄγκεινθ᾽ Ἡφαίστῳ, δῶρα Πολυκράτεος, 

ᾧ πυκνὸν κροτέων ὑπὲρ ἄκμονος εὕρετο παισὶν 
ὄλβον, ὀϊζυρὴν ὠσάμενος πενίην. 

118.--ΑἸΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 

“Δ φόρμιγξ, τά τε τόξα, καὶ ἀγκύλα δίκτυα Φοίβῳ 
Σώσιδος, ἔκ τε Φίλας, ἔκ τε Πολυκράτεος. 

χὠ μὲν ὀϊστευτὴρ κεραὸν βίον, ἁ δὲ λυρῳδὸς 
τὰν χέλυν, ὡγρευτὴς ὦπασε πλεκτὰ λίνα" 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὠκυβόλων ἐ ἰῶν κρώτος, ὧ δὲ φέροιτ ο 
ἄκρα λύρας, ὁ δ᾽ ἔχοι πρῶτα κυναγεσίας. 

119.---ΜΟΙΡΟΥ͂Σ ΒΥΖΑΝΤΙΑΣ 

κεῖσαι δὴ χρυσέαν ὑπὸ παστάδα τὰν ᾿Αφροδίτας, 
βότρυ, Διωνύσου πληθόμενος σταγόνι" 

οὐδ᾽ ἔτι τοι μάτηρ ἐρατὸν περὶ κλῆμα βαλοῦσα 
φύσει ὑπὲρ κρατὸς νεκτάρεον πέταλον, 
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συ νι ϑὺνν ὙΥΥΞ συν τῶν 

ΒΟΟΚ ΓΙ. τι6-119 

110.--5 ΜῈ 

ΑΒ ἃ οἱἵν τὸ πο, Η υλοϊοβ, ϑιο κοῦ οἵ ΟΥ̓ ομ  ο Πιι8, 
ἘΠῚ ῬΠΠΠρ ἀοαάϊοαΐο {Π|5, ἐπ οἷ}. ἰὸς, ὉΠ 1ἰς 

οτπ5, οὐ ἀπὸ Ἰοια- ῥεΠπούτην 0}}}, ν ποβο οἹοννίην 
᾿πβο] ποθ πὸ 4ιθπομοά ἴπ {πὸ του [οοῖ- μ}ἶς οὗ 

ΟΥθοῖα5. [οὐ οῆνΥ ρΡἷπο ἅνὰν ἃ με ἢν οονν ἰ5 

ἱπουθαβοά, ἴῃ ὑπαὶ ἔγομη ἴῃ ν τὰσο βργὰπ ἴΠ6 Ἰθογόθδι 
Ἰοτὰ οἵ Μδοθάοηῃ. 

ΝΟΚΑΤῊΒ 

ΤῊΝ Πα ΟΥ ἴτοπὶ ὑπα ἤγο, ἢ ἴΠ6 μ᾽ ϊουβ πὰ 
ἴοηρβ, ἴθ οοῃδοούαϊοα ἴὸ {πεθοὸ, Ηρ] ιδοβίαβ, πὸ οἱ 
οἵ Ροϊγογαῖθβ, νυ ἢ ψν Πίοἢ οἵὔζοη θϑαϊηρ ἢ. ἢΪ5. ἀν }] 
᾿ὸ σαϊποα βυθδίαποο ἔῸγ ἢΪδ ΟΠ] ἄγοι, ἀγί νης ἀννὰν 
ἀοΙ εἴα] ρονονίν. 

118.-.- ΑΝΤΙΡΑΤΕΗΕ 

ΤῊΝ ἵγτο, πὸ ον, ἀπά ὑπὸ ἰπἰγοαῖο ποῖς ἅγῸῈ 
ἀδαϊοαϊοα το ΡΠ ΟΟθι5 ν ϑοβῖβ, ἢ] ἀπ ΡοΪ γοναῦΐθϑ. 
ΤᾺ ς ἀγόοποῦ ἀδαϊοιαϊος {πὸ ον ονν, 516, Ππὸ τατιβἰ οἴδῃ, 
{πὸ τονζοῖβα -5 6 }} γτο, ὑπὸ πππῖον Πἰβ ποῖϑ. [οὐ της 
ἢν 6. βιργθμηθ ἴῃ ἀτοθοῦν, ἰοῦ ΠΟΥ 6. βαργοιηδ ἴῃ 
ΕΪαγίηρ, ἃπα ἰοῦ ὑπὸ ᾿αδῦ θῈ ἢυδὺ ἁτηοπς πη ΐβι θη. 

119... ΜΟΕΕῸΟ ΟΕ ΒΥΖΑΝΤΙΜ 

Ομύβτεη, [Ὁ}} οἵ {πὸ 1αἴσς οἵ [1 οηγβι5, ἔποιι τεβίθβι 
ἀπά ον ὑπ6 τοοῦ οἵ Αρῃγοαϊ τε 5. σοϊάθη ΟΠ ΠΟΥ : πὸ 
ἸΟΠΡῸΥ 58Π|4}} {Π6 νῖπθ, ὑπ ν τποῦ!ον, οαδὺ ΠῸΡ Ἰονοὶν 
Ὀγάπο} ἁτοιπα {Π66, ἀπ μαὺ [ον ἢ ἀθονα ὑπγ θὰ 
Ποὺ βυνθεῦ ᾿δὰν 68. 
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ΘΟΕΕΒΕΚ ΔΝΤΗΟΘΙΟΟΥῪΥ 

120..-ΛΕΏ ΝΙΔΑ 

Οὐ μόνον ὑψηλοῖς ἐπὶ δένδρεσιν οἶδα καθίζων 
ἀείδειν, ζαθερεῖ καύματι θαλπόμενος, 

προίκιος ἀνθρώποισι κελευθίτῃσιν ἀοιδός, 
θηλείης ἔρσης ἰκμάδα γευόμενος" 

» Ν τῇ Ρ] , ᾽ ΄ » Χ Ν 

ἀλλὰ καὶ εὐπήληκος ᾿Αθηναίης ἐπὶ δουρὶ 
Ἁ Ἵ ΘΟ Ψ 4 2 , 

τὸν τέττιγ ὄψει μ᾽, ὦνερ, ἐφεζόμενον. 
“ Ν " » , “ ᾿] , 

ὅσσον γὰρ Μούσαις ἐστέργμεθα, τόσσον ᾿Αθήνη 
ἐξ ἡμέων: ἡ γὰρ παρθένος αὐλοθετεῖ. 

121.-.- ΚΑΛΔΙΜΑΧΟῪ 

Κυνθιάδες, θαρσεῖτε' τὰ γὰρ τοῦ Κρητὸς ᾿χέμμα 
κεῖται ἐν ᾿Ορτυγίῃ τόξα παρ᾽ ᾿Αρτέμιδι, 

οἷς ὑμέων ἐκένωσεν ὄρος μέγα. νῦν δὲ πέπαυται, 
αἶγες, ἐπεὶ σπονδὰς ἡ θεὸς εἰργάσατο. 

122.---ΝΙΚΙΟΥ͂ 

Ν]αινὰς ᾿νυαλίου, πολεμαδόκε, θοῦρι κράνεια, ᾿ 
τίς νύ σε θῆκε θεᾷ δῶρον ἐγερσιμάχᾳ; 

“Μήνιος" ἦ γὰρ τοῦ παλάμας ἄπο ῥίμφα θοροῦσα 
ἐν προμάχοις Οδρύσας δήϊον ἀμπεδίον." 

1955. -ΑἈΝΎΤΨΗΣ 

“βσταθι τεῖδε, κράνεια βροτοκτόνε, μηδ᾽ ἔτι λυγρὸν 
χάλκεον ἀμφ᾽ ὄνυχα στάζε φόνον δαΐων' 

ἀλλ᾽ ἀνὰ μαρμάρεον δόμον ἡμένα αἰπὺν ᾿Αθάνας, 
ἄγγελλ᾽ ἀνορέαν Κρητὸς ᾿᾿ὔχεκρατίδα. 
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. ΜῈ ὅν 

ΒΟΟΚ ΨΥ]. 12ο--123 

120.---Τ ΈΟΝΠ) ΑΒ 

ΝῸΤ οὐἱν ἀο 1 Κπονν πον ἴὸ οἴπρ ρϑυο θα ἴῃ ἐπὸ 
ἸρῚν ἔγθοβ, πγᾶστ ἴῃ ἐπὸ τοιοῦ Ποαΐ, τα κεῖ ηρ; 
τλιδῖὶς ἴον ἔπ τνανίαγου. ποὺ Ρανηθπξ, ἀπὰς 

ἔδαβεϊηρ οὴ. ἀο]οαΐο ἄθνν, θὰ ποῖ 568 }Ὁ 566. 16 
ἴοο, ἀπὸ οἰοαάα, βϑαϊθοα οὐ. Πεϊιηοίθα Αὐποπο 8 
5Ρδασ. ΕῸΣ ἃ5. πλ80}} 5 ὑπὸ Μιβο5 ἴονα πιο, 1 Ιονα 
ΑἸ δπ ἢ 516, {πὸ υδϊάθη, ἴα {π6 ἁαΐπονῦ οἵ {πὲ 
Παΐα. 

121..-ΟΛΙ ΠΠΙΜΑΓΘΗΠΘ 

γε ἀδηΐζεηϑβ οἵ νηί, "θ6 οἵ σοοᾷ σΠ θοῦ ἢ ἴον {ΠῸ 
ὑονν οἵ γτεΐδη ΕΟ θη μλὰ5. Ππαπρα ἴῃ Οὐ γοῖα τὰ {πὸ 
ἤοιϑ6 οἵ Αυἔθηγίβ, ὑπαῦ ον υν τὰ ν ]οἢ ἢ οἰ Αγ α ἃ 

οΥδαῦ ΤῈ [11 τ γοῦυ. Νὸον ἢ γτεϑίβ, γε σοαΐϑ, ἴὸυ 

{πΠ6 οὐ 6855 Πὰβ γι εἶπ οοπϑοπξ ἴο ἃ ἔγποθ. 

122..- ΝΙΟΙΑΒ 

Μλκνλῆ οἵ Αὐδβ5, βυιβία! ΠΟΥ οὗ νγασ, ᾿πηροίμποιιβ ΒΡ ΘαΥ. 
γγ πὸ ποῦν παῖ σοῦ ἔπ 6 Πόσο, ἃ ΟἿ τὸ {πὸ σοάα οϑ5 ν ἢ 
ἀνα κοβ ἔΠ6 θα 16 ἢ “ΜΟηΐαΒ ; ἴον βϑρυπρὶηρ ΠΡ] Εν 
τόμ ἷἶ5. πα π ἴῃ ὑπὸ Τογοἴγοπῦ οὐ {πὸ πρῦ 1 πυγοιρ! 
Πᾶνος ἁπηοηρ {π6 Οάννβαο οὴ ἀπ ΗΓ] μη. 

123... -ΑΝΥΤᾺῈ 

ΚΞΤΑΝΡ ΠοτΘ, ὑΠποῖ τ ΠΟ ΥΟΙ5 506 Α7, ΠῸ ΟΠ ΘῸΥ ατὶρ 
ἤρου ἐν Ῥγάζθη Ραγ} ὑπ αἴθυια! θ᾽ οοα οἵ ἴῸ65 : Ρὶ 
γϑϑίϊηρ ἴῃ {πὸ Πἰ σὴν ταν} }6 Ποιιβὸ οὐ Δίποπο, ἀπ ποι 0 
{Π6 Ὀνάν νυ οἵ Ονοΐαη Εἰ ον Ε[488. 
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ΟἈΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

134-.- ἨΓΗΣΙΠΠΟΥ͂ 

᾿Ασπὶς ἀπὸ βροτέων ὥμων Τιμάνορος ἃ ἅμμαι 
ναῷ ὑπορροφία Παλλάδος ἀλκιμάχας, 

πολλὰ σιδαρείου κεκονιμένα ἐκ πολέμοιο, 
τόν με φέροντ᾽ αἰεὶ ῥυομένα θανάτου. 

19ῦὕ..-ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂ 

Ἤδη τῇδε μένω πολέμου δίχα, καλὸν ἄνακτος 
στέρνον ἐμῷ νώτῳ πολλάκι ῥυσαμένα. 

καίπερ τηλεβόλους ἐ ἰοὺς καὶ χερμάδι᾽ αἰνὰ 
μυρία καὶ δολιχὰς δεξαμένα κάμακας, 

οὐδέποτε Κλείτοιο λιπεῖν περιμάκεα πᾶχυν 
φαμὶ κατὰ βλοσυρὸν φλοῖσβον ᾿Ενυαλίου. 

126.--ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂ 
ὦ γι κξὶν νἀνον Δι 7, 9, ἡ 7, Τὴν, ὧν ΄ 

Σῶμα τὐδ οὐχ! μάταιον ἐπ ἀσπίδι παῖς ὁ [Τολύττου 
λλος ἀπὸ Κρήτας θοῦρος ἀ ἀνὴρ ἔθετο, 

Γοργόνα τὰν λιθοεργὸν ὁ ομοῦ καὶ τριπλόα γοῦνα 
᾿ γραψάμενος" δήοις τοῦτο δ᾽ ἔοικε λέγειν" 
᾿Ασπίδος ὦ ὦ κατ᾽ ἐμᾶς πάλλων δόρυ, μὴ κατίδης με, 8 

καὶ φεῦγε τρισσοῖς τὸν ταχὺν ἄνδρα ποσίν." 

1217...-ΝΙΚΙΟΥ͂ 

"' Ν 2 ’ ΩΝ 

Μέλλον ἄρα στυγερὰν κἀγώ ποτε δῆριν "Άρηος 
“ “- ’ .«( 

ἐκπρολ'ποῦσα χορῶν παρθενίων ἀΐειν 
5» 7 ΄ν Ἁ , Ρ ὦ Ρ ’ »Μ Φ 

Ἀρτέμιδος περὶ ναόν, ᾿Ιὑπίξενος ἔνθα μ᾽ ἔθηκεν, 
Ν Ν ’ -“ 

λευκὸν ἐπεὶ κείνου γῆρας ἔτειρε μέλη. 
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ΒΟΟΚ ΓνΥἹ. 124-127 

124... ἨἩΒΟΤΒΙΡΡΟΒ 

Γ ἊΜ ἤχορα ᾿ογὸ ἀπάοὺ {ΠπῸ τοοῦ οὐ νναυτῖον ΡΆ]]θ᾽ 

ἴθιρίθ, ὑπὸ 516} ἃ ἔγοση. πὸ τποῦΐαὶ ΘΠ θα] ἀθγ5. οἵ 

μὰ που, οἴζοη ᾿νε οι ἃ ἢ {πὸ ἀπδὺ οὐ ᾿το ννᾶν. 

νου αἰὰ 1 βάν τὰν ΘαγΟΥ ἔτομ ΘΔ 1}}. 

125..-. ΜΝΑΒΑΙΟΑΒ 

Νον 1 γοϑὶ ποτὸ αν. τοι πὲ ας] 6, 1 πὸ οἴξοη 

ϑανϑα γὴν ον 5. ἔλιν Ὀγθαβδῦ Ὀγ τὴν ῬὰᾷοΚ. ΤΠοιρὶ 
τϑοεϊνίησ [αν- ἤν ῖηο ἀγτονβ ἃπα ἀγοδα ἢ] βἔομθβ. ἢ} 
ἐπουϑαπαβ. ἀπ Ἰοηρ ἰᾶποθβ, ΠῚ ἀνοῦ 1 πονοὺ αὐτο 
ΟἸεἰξαβ᾽ Ιοπρ ἅτπὶ ἴῃ πα Πουυῖα ἀἴη οὗ θα]. 

190... ΟΒΟΟΘΕΠΟΙΒ 

Νοτ αν αἰ Ην} 5 ὑπ βοὴ οὗ Ροϊνίξαβ, {πὸ δῇουί 

(ὐοίαδπι νναυτῖοῦ, ὈΪαΖο οἡ 15 5816 14 ὑπὸ (σογρΌῃ, ἐπα 
ἔπ}: 5 τη 6 ὴ ἴο βἴοπε, απ Πς6 τηγδε ’ΙΘοϑ.} 15 15 νυν πὰ} 

{ΠΥ 566 πὶ ἴο {6}} Πἰβ ἴθ 6 : “" Ὁ ποι ἡ πὸ Ὀγα πα Ἰ5Π6βὲ 
ἔν ΒΡΘαν ἀραϊηβὲ τὴν 5}}16]4, Ἰοοὶς ποῦ ὁ. π)6, ἀπά ἣν 

ἢ Ἐπγθε Ἰοῦς ἔγτόνη {πὸ ον ε-Γοοῖο αὶ πὰ. 

121.-.-ΝΙΟΙΑΒ 

(41 δητοί ςρεαἠ5) 

50. οπθ ἦαν 1 ννᾺ5 ἔα οα ἴο Ἰοᾶνο ἔπ Ιήδοιβ Π6]4 οὗ 
Πα 116 ἀπα ᾿ἰ5ἔθη ἴο ὑπὸ βοηρ πα ἄδησο οὗ οἷτὶς τοὰπῇ 

πὸ τειηρὶε οἵ Αὐξοιηῖβ, νον ΡΊΧΘητ5 56 Ὁ πος ν ΠΘὴ 

ὙΠ ἶτθ οἱ ἀσὸ θΟρλη ἴθ τγϑαν οἵ [εἶ ΠΠπ)5. 

1 76 ἐγήφηείγα, Ἰαΐον {Π6 δυτὴ5 οἵ 51Ον πα οὗ {πὸ 1516 οἵ 
Μδη. 46) 



ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

128. -ΜΝΑΣΆΑΛΚΟΥ͂ 

ἯἭσο κατ᾽ ἠγάθεον τόδ᾽ ἀνάκτορον, ἀσπὶ φαεννώ, 
ἄνθεμα Λατῴᾳ δήϊον ᾿Δρτέμιδι. 

πολλάκι γὰρ κατὰ δῆριν ̓ Αλεξάνδρου μετὰ χερσὶν 
μαρναμένα χρυσέαν εὖ κεκόνισαι ἴτυν. 

129.---ΛΕΕ ΝΊΙΔΟΥ͂ 

᾿Οκτώ τοι θυρεούς, ὁ ὀκτὼ κράνη; ὀκτὼ ὑφαντοὺς 
θώρηκας, τόσσας θ᾽ αἱμαλέας κοπίδας, 

ταῦτ᾽ ἀ ἀπὸ Λευκανῶν Κορυφασίᾳ ἔ ἔντε᾽ ᾿Αθάνᾳ 
ἽΛγνων Εὐάνθευς θῆχ᾽ ὁ βιαιομαχας. 

150... -ἨΑΛΛῸ 

Τοὺς θυρεοὺς ὁ ο Μολοσσὸς ἐς ωνίδι δῶρον ᾿Αθάνᾳ 
Πύρρος ἀπὸ θρασέων ἐκρέμασεν ἰ [αλατᾶν, 

πάντα τὸν ᾿Αντιγόνου καθελὼν στρατόν" οὐ μέγα 
θαῦμα" 

᾽ Ν Ἅ, “ Ν ΄ » , 

αἰχμηταὶ καὶ νῦν καὶ πάρος Αἰακίδαι. 

1351..-ΛΕΩ ΝΙΔᾺ 

Αἴδ᾽ ἀπὸ Λευκανῶν θυρεάσπιδες, οἱ δὲ χαλινοὶ 
στοιχηδόν, ἕεσταί τ᾽ ἀμφίβολοι κάμακες 

δέδμηνται, ποθέουσαι ὁ ὁμῶς ἵππους τε καὶ ἄνδρας, 
Παλλάδι: τοὺς δ᾽ ὁ μέλας ἀμφέχανεν θάνατος. 

132 -ΡΝΟΣΣΙΔΟΣ 

ἔντεα Βρέττιοι ἄνδρες ἀπ᾽ αἰνομόρων βάλον ὥμων 

Ὡς Λοκρῶν χερσὶν ὕπ᾽ ὠκυμάχων, 

᾿ 
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παν ὐτὖ πε εν εν“ ὐϑν ὺν 

ΒΟΟΚ ΨΝΊ. 128-132 

128.-.-ΜΝΑΘΑΙΟΑΒ 

ΒΈΒΥ ἴῃ ἐϊεῖ5. πον Ποι5θ, Ὀυῖσ ἢ 5160], ἃ οἰ ΠῸπῚ 
1ΠηΠ6 ψναῦβ ἴο Αὐζειηϊς, [οἷο β οἢ1]α. Εουν οἵδ 'ἷπ ἐπε 
θατι]ς, πρπτῖησ οὰ. ΑἸοχαηά θυ 5 σι, ποι αἸά πὲ ἰὴ 
ΘΟΙΟΙΥ υνῖδα 6 ἴθ] νυ τ ἀπιδὲ ἐν σοϊάδῃη τἱμη. 

1929. ἱΒΟΝΙΌΑΞΚ 

ΕἸΘΗΤ 5ῃϊο]ς,1 εἰρη πε] μηοἴβ, εἰρη δ νονθὴ οοαΐς 
οὗ πιὰ] ἀπ ἃς πλὴν Ὀ]οο -5[αϊπθαὰ ἀχθβ, ὑπ 6586. ΔΙῸ 
ἔπ ἀυτη5, ΒΡ01] οὗ ἐπὸ Γκπιοαπίδηβ, ὑπαΐ Ηαρηοη, βοὴ οἵ 
Εππια ΐΠ65, 6 ἀουρητν ἤρητεν, ἀδαϊοαϊεαά ἴο (ὉΥν ΡΠ Δ8- 
ἴὰ Αἴπεπε. 

130.---Βν ΤῊ ΘΞΑΜΕ 

ΤῊΕ 516] 4ς, 9Ρ01}5 οἵ ἔμ θγᾶνε δι]5, 41ἃ Μο]οβθίδῃ 
ΡυυΥπτ5 Παπρ ΠΟΥ ἃ5 ἃ οἵ ἴο Πτομπίαη Αἴποπο, ἔΓοΥ 
ἀοβίσογίηρ πὸ νοΐ ἀγν οἵ Απιροπαθ. ᾿ΤῚ5. ΠῸ 
στδαῦ ννοηον ἘΣ Νόονν, ἃ5. οὗ οἱά, {Ππὸὲ βοὴβ οἵ δδοιβ 
ΓΘ ὙΨΑΥΤΊΟΥΒ. 

131.-- ΤῈ ΟΝ] Ὰ5 

ΤΉΕΒΕ σγεοαῖ ϑῃ ϊο] ἂς νο ἔγοπι ἔπ Γλιοαπΐαηβ, πω} 
π6 τοὺ οἵ θυ ϊ4165, απ {ῃ6 ΡΟ 5 64 ἀου 9] -Ροϊηϊο 
ΒρΡΘαΥβ ἅτ6 βυβρεπαθα ᾿οσα ἴο ΡΆΠ1|ὰ5, πνϊβδίησ {Π 6 
Ποῦθο5 ἀπα ἔπ τη ἐπ οῖν παβίουβ ; θα ποῖ ὈΪδοκ 
ἄφδαῦπ παῖ ἀδνουγαα. 

1352...- ΝΌΘΘΙΒ 

ΤΉκβε ἱὑποῖν βῃϊοϊᾶς ἔπ6 εις εϊληβ ἔἢγανν ἰτοπὶ 
{πεῖς ἀοοιηοα βου ϊάους, ϑηϊτῖοη Ὀγ ὑπο ϑυυτν- 

1 ρθύρεοί νοτὸ Ἰοὴς οὈ]ομ 5}}16]48. 
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ΘΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

ὧν ἀρετὰν ὑμνεῦντα θεῶν ὑπ᾽ ἀνάκτορα κεῖνται, 
οὐδὲ ποθεῦντι κακῶν πάχεας, οὺς ἔλιπον. 

199:-ἕ ΑΡΧΕΛΘΟΧΊΘΝ 

᾿Αλκιβίη πλοκάμων.͵ ἷξε ερὴν ἀνέθηκε καλύπτρην 
Ἥρῃ, κουριδίων εὖτ᾽ ἐκύρησε γάμων. 

134.---ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 
Ἢ τὸν θύρσον ἔχουσ᾽ ᾿λικωνιάς, ἥ τε παρ᾽ αὐτὴν 

Ξανθίππη, Ῥλαύκη τ᾽, εἰς χορὸν ἐρχόμεναι, 
ἐξ ὁ ὄρεος χωρεῦσι, Διωνύσῳ δὲ φέρουσι 

κισσὸν καὶ σταφυλήν, πίονα καὶ χίμαρον. 

195ῦ..-..-ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Οὗτος Φειδόλα ἵππος ἀπ᾿ εὐρυχόροιο Κορίνθου 
ἄγκειται Ἱζρονίδαᾳ, μνᾶμα ποδῶν ἀρετᾶς. 

130.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Πρηξιδίκη μὲν ἔρεξεν, ἐβούλευσεν δὲ Δύσηρις 
εἷμα τόδε: ξυνὴ δ᾽ ἀμφοτέρων σοφίη. 

151.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Πρόφρων, ᾿Αργυρότοξε, δίδου χάριν Αἰσχύλου υἱῷ 
Ναυκράτει, εὐχωλὰς τάσδ᾽ ὑποδεξάμενος. 

198... ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Πρὶν μὲν Καλλιετέλης μ᾽ ἱδρύσατο' τόνδε δ᾽ ἐκείνου 
ἔκγονοι ἐστάσανθ᾽, οἷς χάριν ἀντιδίδου. 
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Ψψυασνψν νον. 

ΒΟΟΚ ΨΥΡΙ. 132-38 

ΟΠαγρίηρ ΤΘουαπ5. ΕΟ ΤῸ {πὸ ν παπο ἢ {πὸ ἰθυρῖὶὲ 

οἵ το σοάϑ, ΡΓΑΙ ΘΙ ἢ ο᾽ ἘΠ 6], {πὸ τὰν 6, ἅη64 γεσγοιιηρ; 

ποῖ ΧΩ Εἶδθρ ΟΥ {πὸ οονναγς πον ΙΡ 

133..-.ΑΟΗΠΠΟΟΘΟΗΓ5 

Αποιβια ἀδαϊοτο ἴὸ Ἤρνα ὑπὸ πον νοὶ] οὐ Ἰτὸν 
αἷσι, δὴ 56 δηξουθα Ἰηἴο ᾿νν {} να] οοκ. 

184-45 ΑΥ̓ΤΕΙΒΌΟΤΕ ΤΟ ΑΝΑΟΘΒΕΟΝ 

134 

ΗΕΙΙΘΟΝΊΛΒ, 5856 Μ Π0. ΠΟ] 45 {π6 πγγϑιβ, πα Χδη- 
πῆ ρ}06 ποχῦ ἴο ποὺς ἀπ] (Ἰαιο δ, ἀγὸ σον ἤοννη {πὸ 
"ποθ ἴα οἢ ὑΠπδὶν νὰν τὸ {πῸ ἄδηςσο, ἀπ ΠῸν ΔΓ 

θυ ηρ ἴον 1] ν 8115 ἵν, φγᾶροβ, ἀπ ἃ αὐ σοασί. 

"55 

ΤῊϊ5. ποῦβο οἵ ΡΠ θ᾽] 5. ἔγομη οραοσίοιις. (Ομ 1}} ἰς 
ἀΠοαϊοαξοα ἴο ὅοι5 ἴῃ τηϑιηοῦν οὐ πὸ τΐρς οὔ τς Ἰοος. 

150 

ΡΠΑΧΙΡΙΟΕ. ψουκο ἀπ ᾿)νθουῖὶ ἀδοίσπθα {πὶς 
σανιηθηξ. [Ὁ τοϑιϊῇος τὸ {πὸ 511] οἵ Ρο ΠΝ. 

Αροιο οὗ {ΠῚ ϑνοῦ νον, σγαπῦ νη σὴν {ἀπ ν 
σγῆᾶσς ἴὸ Ναμπογαΐος, {ΠῸ βθὴ οἵ ΛΟβοθν]} 5, τοορθί νην 
δε κα ᾿ς. νονν8. 

138 

ΟΛΙΜΤΕΙ ΕΒ 5οῦ τὴς ποθ 6 οὗ ὁ] 4, αἰ {Πὶς 5 ἢἰς ἄοφοοθη.- 
ἀληΐς ογεοῖθα, ἴὸ νον συαπε {Πππν σσῖσο ἴῃ γοΐαι τη. 

1 ΤΠ οχδοῦ ἤδίο οὗ {πὸ οοπη) αΐα γον ἰὸ ἴῃ 190, 131, 139 
15. πη κπόνη. ΤΥ τ 5᾽ ν]οίοῦν (130) ννὰ8 αἴξον ἢ ΤΠ} τναν, 

Ξ.Απ ππκποόνν ΟΠ ]οοῦ. 

ἀν. 
95 [νυ] ιϑ 



ΘΟΕ Ι ᾿ἈΝΤΗΘΙΗΟΥ 

199..- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Πραξαγόρας τάδε δῶρα θεοῖς ἀνέθηκε, Λυκαίου 
υἱός" ἐποίησεν δ᾽ ἔργον ᾿Αναξαγόρας. 

140.---ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ͂ 

Παιδὶ φιλοστεφάνῳ Σεμέλας [μ᾽] ἀνέθηκε Μέλανθος 
μνᾶμα χοροῦ νίκας, υἱὸς ᾿Αρηϊφίλου. 

141.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

΄ , 

“Ρυσαμένα [Πύθωνα δυσαχέος ἐκ πολέμοιο, 
, 7 , 

ἀσπὶς ᾿Αθηναίης ἐν τεμένει. κρέμαται. 

1419...“ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Σάν τε χάριν, Δεόνυσε, καὶ ἀγλαὸν ἄστεϊ κόσμον 
Θεσσαλίας μ᾽ ἀνέθηκ᾽ ἀρχὸς ᾿Ιὐχεκρατίδας. 

1459. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

υ ἡὔχεο Τιεμώνακτι θεῶν κήρυκα γενέσθαι 
ἤπιον, ὅς μ᾽ ἐρατοῖς ἀγλαΐην προθύροις 

Ἕρμῃ τε κρείοντι καθέσσατο" τὸν δ᾽ ἐθέλοντα 
ἀστῶν καὶ ξείνων γυμνασίῳ δέχομαι. 

144... ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Στροίβου παῖ, τόδ᾽ ἄγαλμα, Λεώκρατες, εὖτ᾽ ἀνέθηκας 
ἝἙ Ἱρμῇ, καλλικόμους οὐκ ἔλαθες Χάριτας, 

οὐδ᾽ ᾿Ακαδημίαν πολυγαθέα, τῆς ἐν ἀγοστῷ 
σὴν εὐεργεσίην τῷ προσιόντι λέγω. 
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ψὐὔϑὐὐὐρυστὺ-ς: 

. 

ΒΟΟΚ ΓΥΙ. 139-144 

189 

ῬΡημλχλθοιλβ, 50ὴ οὗ Τγοδειβ, ἀοαἸοατοα {Ππο56. οἱ ς 
ἴο ἐπ σοάβ. Απαχαρογαβ ννὰβ ὕΠῸ ογα ἔϑιηδῃ. 

140 

Μεινάντηῦβ, {πὸ 5ὸὴ οἵ Αὐτοὶ ρῃη]Πι5, ἀοαϊοαϊοα τὴὸ τὸ 
{πὸ υυθαῖ!-]ονίη 50ὸη. Οὗ ὅθιμο]ο ̓  ἴῃ ΤΠ ΠΠΟΥΎ οὗ Πΐς 
νἱοΐονν ἴῃ ἔπ ἀδησα. 

141 

ΤῊΕ 58 1614 {πὰ0 βανϑα νοι ἔγοιη ἔπε ἀγεδα Πα 11ς- 

πὰ Παπρδ ἰὰ {πα ργεοϊποῖ οἵ Αἰ επα. 

142 

ἘΟΗΕσ ΤΙ β, {ΠπῸ σα] ον οὐ ΤΠ σβαϊν, ἀοα]Ἰοαξο πὸ 
ἴῃ ποιοῖ Οὐ Βαοοῃι5 ἃ] ἃ5. ἃ 50] μὰ ογπαιηθηΐ [ὉΣ 
15 οἷν. 

143 

ἡ α διίαίνο οὐ Πογηϊος 

παν ὑπαῦ ὑπὸ Ππουα] ἃ οὐ {πὸ σοήβ τπὰν ΡῈ Κὶπή 
ἴο ΤἸποπαχ, 0 μυἱαοοά πὸ ποῦ ἴὸ ἀἤογ ΕΠ νῖς 
Ἰονοὶν Ροῦο ἢ, ἀπε ἃ5 ἃ οἹ ἦν τὸ ΕΒ υηο5. ἔπ Τον. Πι 
ἴΥ νη παβίι πηι 1 γϑοοῖνο Ψ ΠΟΒΟΟν ΟῚ νυ θ 65 δ, θὲ πὰ 
ΟἸΠΙΖΕ Π ΟΥ̓5ὑΓᾺ ΠΡῸΙ, 

144 

Τ βοσβάτεβ, 50η οὗ δίσοθθα5, νοι ὑποι ἤἸ 9} 4 εαϊ]- 
οαΐα ἐπ οἴαϊαε ἴὸ Ἠδυηθα, πεῖτπον {πὸ Ραμ α]- 
μαϊγοὰ ἀὐὐαοοβ ννεα Πορα 655. οὐ ἰΐ, ποῖ Ἰογόοιις 
Δοδάδηηθ, ἴῃ ν ο56 θόβοῦι 1 16}} οἵ τπγ νεοποῆςοηοε 
ἴο 4}} ψ ἢὸ ἀρρτόδοῇ. 

1. 6, Τα σο. 19, 

218 



ΘΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

145....- ΤΟΎ ΑὙΤΟΥ 

βωμοὺς τούσδε θεοῖς Σοφοκλῆς ἱδρύσατο πρῶτος, 
ὃς πλεῖστον Μούσης εἷλε κλέος τραγικῆς. 

14106θ..-.ΚΑΛΛΙΜΑΧ ῸΥ 

Καὶ πάλιν, Ἰὐλείθυια, Λυκαινίδος ἐλθὲ καλεύσης, 
εὔλοχος, ὠδίνων ὧδε σὺν “εὐκολίῃ: 

ἧς τόδε νῦν μέν, ἄνασσα, κόρης ὕπερ' ἀντὶ δὲ παιδὸς 
ὕστερον εὐώδης ἄλλο τι νηὸς ἔχοι. 

141.--- Οὐ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τὸ χρέος ὡς ἀπέχεις, ᾿Ασκληπιέ, τὸ πρὸ γυναικὸς 
Δημοδίκης ᾿Ακέσων ὦφελεν εὐξάμενος, 

γιγνώσκεις" ἢν δ᾽ ἄρα λάθῃ καὶ μιν ἀ ἀπαιτῆς, 
φησὶ παρέξεσθαι μαρτυρίην ὁ πίναξ. 

148... ἕᾧ ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 

Τῷ με Κανωπίτᾳ Καλλίστιον εἴκοσι μύξαις 
πλούσιον, ἁ Κριτίου, λύχνον ἔθηκε θεῷ, 

εὐξαμένα περὶ παιδὸς ᾿Απελλίδος" ἐς δ᾽ ἐμὰ φέγγη 
ἀθρήσας φήσεις" ““σπερε, πῶς ἔπεσες. 

149- - ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

“Φησὶν ὅ με στήσας Εὐαίνετος (οὐ γὰρ ἔγωγε 
γιγνώσκω) νίκης ἀντί με τῆς ἰδίης 

ἀγκεῖσθαι χάλκειον ἀλέκτορα Τυνδαρίδῃσι" 
Πστεύω Φαίδρου παιδὶ Φιλοξενίδεω,᾽" 
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ΒΟΟΚ ΥΙ. 145-149 

115 

ΒορηθοΕπ, πὸ νοι ἢ 6 Πρ οδὺ οἹονν οἵ ἀπὸ ἐγαρὶς 
Μαβο, ἢνδὶ ἀδαϊοιξος {Ππ 56 αἰζαγα ἴὸ {πὸ σοὐδ. 

140.- ΟΑΛΙΠΙΜΑΘΗΓΙΒ 

ΟΝΟΕ ποῦ, [ΠῚ Πγὰ, οοπθ ἂὖ [1 γολθΠἶβ᾽ 068]], 
θαδίπο {Π5 πΠ6 μαπρΒ. Οὗ Ια ον. 15, τὴν Ομ θη, 
516 θϑβῖονβ οὴ ἔπποὸ ἴον ἃ συ], θα Ὁ παν {Π ν ρου ιτηθα 
τη} 16. ἀἤξαγνναν 5. τοῖν ἔτΌμὰ. ΠΟΥ βοιηοῦ ἴῃς Εἶ5ὸ 
ἴοΥ ἃ ον. -: 

147...-Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕῈ 

Τηοῦυ Κπονοβὶ, βοϊορίαβ, ὑπαῦ ποι Παϑὺ θΘ οι 
Ραϊα ὑπ ἀθθὲ ὑπὰῦ ΑΙΚοβθου. ἰποιγο ἰὼ ἐπε ᾿γ 
ὑπ 6 νὸν πε τὰδάς ἴον 5. νυ Ἰ)οιηοάϊοέ ; θὰ 1 
ποι ἀοδὲ ἔογσοῦ πα οἰαίπι ἰὉ ἀραΐη, ὑΠ|5 ἐαθ]εὶ 
ἀφοϊαγοα ὑπαῦ 1Ὁ νν1}} δ αν τυζη 655. 

148.-.-Βν ΤΗΝ ΞΔΜΕ 

ΚΑΙΤΙΒΤΙΟΝ, ἔπ 6 νυ οὐ Οὐἱεῖος, ἀθαϊἸοαξοα πὰρ, ἐπ 
ἰᾷτρ τῖοῖ πὶ ὑννεηΐν ῖοΚ8, ἴο πὸ σοά οὗ (ἀποριι5,} 
πανίης τηλάθ ἐπε νὸν ἴον Ποὺ ἀλιρηξεν. Αρε]]15. 
ν πὴ γοῖι 566 τὴν Πρ] 5 γοῖι Ψν1}} οὖν, “ Ἡ βροσιβ, μον, 
νῷ ποι ἔἈ]] 6 

149.- ΒἘὈΐν ΤΗΕ ΘΞΑΜΕ 

“ ἘΛΕΝΕΤΟΒ, γ»ηὴ0 8εῦ π|6 Ὁ}, δᾶ γ5 (ἴογ 1 ἀομ 
Κηον) ὑπαΐ 1, {πῸ6 Ῥγόηζε οοοὶς, αὰ ἀεαϊοαϊθα ἴο 
{ΠῸ6 Τὴ ΒιοίμΠ λοι ἴῃ ὑΠπὰΠκΚ5. ἔον Πἶ5 ον νἱοΐουγ." 
1 μεῖνε {Πς βοὴ οἵ Ρ]ιαθάτσιιβ 5δοὸὴ οὔ Ῥἢ]ΟΧΈΠιι5. 

Δ ἢ, 6. ϑογαρῖβ. 
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σΠ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

1ῦ00.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ναχίης ἕστηκεν ἐν Ἴσιδος ἡ Θάλεω παῖς 
Αἰσχυλίς, ᾿ὐὐρήνης μητρὸς ὑποσχεσίῃ. 

151.--ΤΥΜΝΕΩ 
Μέίκκος ὁ ΠΠελλαναῖος ᾿νναλίου βαρὺν αὐλὸν 

ν᾿ 3. "Ψ 3 ΄ » 4 ΝΜ ὦ ,ὔ 

τόνδ᾽ ἐς ᾿Αθαναίας ἐκρέμασ᾽ ᾿Ιλιάδος, 
Τυρσηνὸν μελέδαμα, δι’ οὗ ποκα πόλλ᾽ ἐβόασεν 

ὡνὴρ εἰράνας σύμβολα καὶ πολέμου. 
Ψ' 

153.---αΑαΓΊΔΟΣ 
- , Ἀ ' 

Καὶ στάλικας καὶ πτηνὰ λαγωβόλα σοὶ τάδε Μείδων 
σ΄ ΄-“ ͵ὔ ͵7ἵ 

Φοῖβε, σὺν ἰξευταῖς ἐκρέμασεν καλάμοις, 
"“, ᾽ ἡ- ἜΝ " Ὰ ͵ -- 
ἔργων ἐξ ὀλίγων ὀλίγην δόσιν: ἢν δέ τι μεῖζον 

7] - 7 

δωρήσῃ, τίσει τῶνδε πολυπλάσια. 

153.-  ΝΥΨῬΗΣ 

Βουχανδὴς ὁ λέβης" ὁ δὲ θεὶς ᾿Εριασπίδα υἱὸς 
Κλεύβοτος: ἁ πάτρα δ᾽ εὐρύχορος Τεγέα: 

᾽ ᾿ Ν “Ἁ » 7 2 ἊΝ , 

τἀθάνᾳ δὲ τὸ δῶρον: ᾿Λριστοτέλης δ᾽ ἐπόησεν 
ΚΚλειτόριος, γενέτᾳ ταὐτὸ λαχὼν ὄνομα. 

154... ΛΕΏΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΊΝΟΥ, οἱ δὲ 
ΓΑΙΤΟΥΛΊΚΟΣΥ 

᾿Αγρονόμῳ τάδε ἸΤ]ανὶ καὶ εὐαστῆρι Λνυαίῳ 
πρέσβυς καὶ Νύμφαις ᾿Αρκὰς ἔθηκε ἸΒίτων': 

Πανὶ μὲν ἀρτίτοκον χίμαρον συμπαίστορα ματρός, 
κισσοῦ δὲ Βρομίῳ κλῶνα πολυπλανέος" 
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ΒΟΟΚ ΥΝΙ τςος-ιρ4 

150.---Βν ΤῊΕ ΘΑΜΕ 

Ακβοηνυ δ, ὑπὸ ἀλπσῃ ξεν οἵ ΤΠα]6 5, ἀσοογάϊηρ ἴο 
ΕΠ ΡΥΟμἶδα οἵ ον ποϊἑον ἰχὸ πὸ βἴαηα5 ἴῃ {πὸ ζθρ]ς 

οἵ Αυρῖνο ᾿ 1515. 

101... -ΤΥΜΝΙΘΒ 

Μισοῦβ οὗ ῬδΊθπα πη ἴῃ ἀπὸ ἴοιαρ]ε. οἵ [Πἴὰιὶ 
ΔΈποπα {πὶ5 ἀδαρ-τοπθ ἤϊπϊο οὔ Ατοβ,2 {πὸ Ἴγτ- 
τ δηΐα. ἰηδίσθηῦ Ὀγ ἴθ ἢ6 ἔοι οαϊν αἰτεγεά 
Δ Υ ἃ ἰουα πηϑϑβᾶρο οἵ ρϑᾶσο οὐ ν 8}. 

Τῆι ΑΟἹΘ 

Μιρον, Ὁ Ῥποοθι5, “θα Ἰοα θα ἕο ὑπθὸ ἢ. βἴακος 
«ἢ προ Παγο-βἴανοβ, ἰοσοῖπον ἢ Πἷβ. Το] ην 

οἂπ65--ἃ ἮΡΛΕΣΤ οἹΓῸ ΓΥΌτη 51}: 1} Θαγηρϑ ; Ρι 1 ἐξΐοι 

οἷνε ἢΪπῚ βουνοὶ εἴην; σγοδῖου Π6 ψν1}} γορὰν ὑπδε ν 1} 
αν τ ον οἱ ς ὑπαπ {Πεδ6. 

ΑΝΥΤΕ, 

ΤῊΝ σαπ]άγοι νοῦ [0] ἀπ οχ ἢ {πὲ ἀδαϊοιζου 
5 ΟἸθομοῖιϑ, {Π 6 βοὴ οἵ Εμαορίἠας ἃ Ηἰ5 οΟἿἵν ἰ5 βρβοίοιιϑ 
Τόρεα, ΤῈΣ οἱ ἴ5 πθλάο τὸ Λέποπο; ἔπὸ αὐθῖδὲ 15 
Αὐϊϑιοΐε]ος οἵ (Ἰοιζου, πὸ θδανβ {πῸ δᾶϊηῦ ΠΔΠῚ6 ἐξ 
᾿ς. ΓΈ ΠΕ . 

ΝΙΏΑΒΘ ΟΕ ΤΔΕΕΝΤΟΌΜ 
: οι  ΟΔΕ ΤΌ 1005 

ΟΘλΡ Βιίξου. οὔ Αγοδάν ἠοάήϊοιϊοα {πΠ65εὲ. ἐπίηηρ5 ἴο 
τίς δι, ἃπα οοῃι5 {πΠῸ6 τόνο] θοῦ, ἀπ {πῃ6 
ΝΥΤΏρΡἢ5; ἴο Ρὰμ ἃ ποννὶν θογῃ ΚΙά, 1ξ5. τηοῦ που’ 8 

Ρἰαν -ἔ Π]ονν, ἴο δοοθιβ. ἃ ὈγΆΠΟἢ ὸξ ναρσγαηῦ ἵνν, 

1 Βθοῦθβθ γοραγθα ἃ5 ᾿Δοηυϊοα! νυ ιἢ Τὸ. 3. ἐκ. ἃ {τ ππιροῖ. 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΤΙΘΟΥ 

Νύμφῳα!ες δὲ σκιερῆς εὐποίκιλον ἄνθος ὀπώρης, 
φύλλα τε πεπταμένων αἱματόεντα ῥόδων. 

) 3. ὧν » "ὃ Τ ,ὔ ὃ ὃ ́-“ 7ὔ 

ἀνθ᾽ ὧν εὐὐδρον, Νύμφαι, τοῦδε δῶμα γέροντος 
αὔξετε, Τὰν γλαγερόν, άκχε πολυστάφυλον. 

155..-ΘΕΟΔΏΡΙΔΑ 

ΔἍλικες αἵ τε κόμαι καὶ ὁ Κρωβύλος, ἃ ἃς ἀπὸ Φοίβῳ 
πέξατο μολπαστᾷ κῶρος ὁ τετραετής" 

αἰχμητὰν δ᾽ ἐπέθυσεν ἀλέκτορα, καὶ πλακόεντα 
παῖς ᾿Ηγησιδίκου πίονα τυροφό ὁρον. 

Ὥπολλον, θείης τὸν Κρωβύλον εἰς τέλος ἄνδρα, 
οἴκου καὶ κτεάνων χεῖρας ὕπερθεν ἔχων. 

150.-.-ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 
4 Ὁ -π ΄ Αἱ - 

καλῷ σὺν τέττιγι Χαρίξεινος τρίχα τήνδε 
κουρόσυνον κούραις θῆκ᾽ ᾿Αμαρυνθιάσι 

᾿ Α: ῇ 7. “Ἔ » γι» ,ὕ 

σὺν βοὶ χερνιφθέντα: πάϊς δ᾽ ἴσον ἀστέρι ἈΧάμπει, 
ο “ 

πωλικὸν ὡς ἵππος χνοῦν ἀποσεισάμενος. 

151.---ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ἄρτεμις, ἡ Γόργοιο φύλαξ κτεάνων τε καὶ ἀγροῦ, 
τύξῳ μὲν κλῶπας βάλλε, σάου δὲ φίλους" 

καί σοι ἐπιρρέξει 1: όργος χιμάροιο νομαίης 
αἷμα καὶ ὡραίους ἄρνας ἐπὶ προθύροις. 

158.---Σ ΑΒΙΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

Πανὶ Βίτων χίμαρον, Νύμφαις ῥόξα, θύρσα Λυαίῳ, 
τρισσὸν ὑπ᾽ εὐπετάλοις δῶρον ἔθηκε φόβαις. 
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ΒΟΟΚ 1]. τς4-ἰσὃ 

ἴο {πὸ ΝΡ] 5. {πὸ νανῖο θ᾽οομι οἵ 5πῃαν Δαξαμη 
ἀπ Ὀ]οοά- γα γόθοὸβ ἴπ {{}] ἤοννου. [ἢ τοΐι [Ὁ 
γοἢ, Ὁ] 655 {πὸ ΟἹ παι 5 οτθο ναὉ ἢ ἀπ απο 
γε Νγρ 5, οἵ ναῖον, ἤδη, οὐ μλ1Π[ο, ἀπ ᾿θαοοΠα5, οἵ 
Θ͵ΆΡΘ5. 

155..-ΤἩΗΒΟΒΘΟΆΚΙΠ ΑΒ 

Οε ὁπὸ ρα ἅγ6 {πὸ Ἰοοῖκβ ἀπα (γόνυ } 5, πὸ ἰοοκ5 
ἐπαῦ ἀπὸ ἔουγ- γεν οἷά θοὸν 5ῃογτε ἴὉ. ΑἌροΙο {πὲ 
᾿ντο-Ρ αγου, πα ὑπόγον 1} ἃ σ᾽ την οοοκ αἰά 
ΗΘ ροβίαϊοιιβ᾽ 505 βου Ποο, ἀπ ἃ το ἢ ἡ ΟΠ! - απο. 
βυῖρ Οὐοθν]β αρ, Ὁ ῬΠοοθι5, ἴὸ ρογθος τπδη- 
οοά, Ποϊάϊηρ ὑῃνγ αμ5. νοῦ Πἰβ Πποιδὸ πα [115 
ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ. 

150.---Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

Τὸ {πὸ Αὐηανν πάη ΝΡ ἢ5 414 (ΠΠπαυίχοπιβ ἀθαϊ- 
οαἴα {Π|5 5Βῃου. Πα ϊν Ἁ]Οπο νν ὉΠ} ἃ Θασ Ε{{π} Παἰν- οἷ 
5Παρ6 4 πκὸ ἃ οἰοαάα, 41} ρανῆθα ν᾽ πον τναΐουν, ἴο- 

. Βοῦμου ἢ ἂπ οχ. 6 θοὸν 5ῃϊηθ5 ἰκὸ ἃ βἴασ, πκὸ ἃ 
[οἂἱ ὑπαὶ ἢδὰ5 οαϑδὶ 15 ἢγϑὶ οοαῖ οὗ ἄόονῃη. 

157.--Βν ΤῊΗΕ 5ΞΔΜΕῈ 

ἌΝΤΕΜΙ5, συδγάϊαη οὗ (ΔοΥοιιβ᾽ ΡΟβϑθβϑίοηβ Πα] [15 
ἰαηα, βΒῃοοῦ πὸ ὑΠίθνοβ νττἢ ὑῃν ον, ἀπα βάνο ὑπ ν 
ἔγιεπά5. Το ΟοΥριβ αὖ ἴῃγ ρόγοΐ 0 }}} βδου τος 
ἴο πδε πῸ θ]οοά οἵ ἃ 5δ-σοαΐ ΠπῸΠῚ ἢἶ8 Ραβἔμγεβ 
Δ ηα ἔμ}}- στόννη ἰΔτη}08. 

15ὅ8.-ΒΑΒΙΝῸ 5 ΟΘΒΑΜΜΑΤΙΟΌΘΒ 
(4ηπ Κχογοῖδε οὐ ἐμ Τλοηιο ὡὐ 154) 

Α τπῖριε οἱ αἰ Βίζοη ἀδαϊοαΐο ἀπάᾶθὺ Π6 στϑθη- 
ν»οοα ἔτεος, ἴο Ῥδη ἃ ροαΐ, ὕοβοβ ἴο {Π6 Ν ΊΉΡΠ5, Πα ἃ 
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δαίμονες ἀλλὰ δέχοισθε κεχαρμένοι, αὔξετε δ᾽ αἰεὶ 
Πὰν ἀγέλην, Νύμφαι πίδακα, Βάκχε γάνος. 

159.---ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ 

Ἃ πάρος αἱματόεν πολέμου μέλος ἐν δαὶ σάλπιγξ 
καὶ γλυκὺν εἰράνας ἐκπροχέουσα νόμον, 

ἄγκειμαι, Φερένικε, τεὸν Τριτωνίδι κούρᾳ 
δῶρον, ἐριβρύχων παυσαμένα κελάδων. 

100.-- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Κερκίδα τὰν ὀρθρινά, χελιδονίδων ἃ ἅμα φωνᾷ, 
᾿“μελπομέναν, ἱστῶν αλλάδος ἁλκυόνα, 

τόν τε καρηβιαρέοντα. πολυρροίβδητον ἄτρακτον, 
κλωστῆρα στρεπτῶς εὔδρομον ἁρπεδόνας, 

καὶ πήνας, καὶ τόνδε φιληλάκατον καλαθίσκον, 
στάμονος ἀσκητοῦ καὶ τολύπας φύλακα, 

παῖς ἀγαθοῦ Τελέσίλλα Διοκλέος ἁ φιλοεργὸς 
εἰροκόμων ΚΚούρᾳ θήκατο δεσπότιδι. 

161.--ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 

᾿βσπερίου Μάρκελλος ἀνερχόμενος πολέμοιο 
σκυλοφύόρος κραναῆς τέλσα πάρ᾽ Ἰταλίης, 

ξανθὴν πρῶτον ἔκειρε γενειάδα: βούλετο πατρὶς 
οὕτως, καὶ πέμψαι παῖδα καὶ ἄνδρα λαβεῖν. 

1 2.6, ΑΥΠΘΠ6. ; 
Ξρ. Νο. 247 οἷο. ΤΠ|6 βἰηρσίηρ οὗ {Π6 κερκὶς 15 οἴξθη 

᾿πθηςοπο. 1116 κερκὶς ἴ5. ὑπ σοι} ψι0}} ἢ ὑπ {πγολῆβ 
οὗ ὕπῃ6 νγοοῦ ἂἃγθ ἀτῖνθη ᾿ομιθ. 1 ὅπ ἀρυσηῦ. Ἰοομ. 1085 
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μα υνν  σαστυ" τὐὖοῦῪύῦν τυ ῆρΡΉτΎνυνν ΜΗ ϑιϑνϑΟιιππππ  Όσ ψο- 

ΒΟΟΚ ΨΥΡΊΙ. τοϑ-ιόιὶ 

{πγυβαβ ἴο δοομ5. ᾿ϊοοοῖνο ἸΠ 1ὸν ἢἰ5. οἹ 5, γὸ 
σοᾶς, ἀπά ἱπούδαβο, δα, ῃἷς ἤοοϊκ, γε Ν ΒΡ ]5. ἢΪ5 
οι ΐαΐη, ἀπαὰ άσολι5 ἢἷ5. ο6 ]ὰν, 

159... .-ΑΝΤΙΡΑΤΕΝ ΟΕ 5100Ν 

Ι, τῆ σασηροῖ ἐπαδ ποθ Ρουτο ἔογ ἢ ὑπὸ Ὀ]οοάν 
ποῖοϑβ οἵ νὰν ἴῃ {πς Ἰναΐι]6, ἀπ {πῸ οννοοῦ ἔππε οἵ 
Ῥϑδσθ, μαηρ ἤδγὸ, ΕΠ υθηΐοιβ, ἢν οἷ τὸ {πὸ 
᾿Γυϊτοπίδη γηαϊα, 1 γθϑεϊηρ ἔγομ τὴν ΟΔΠΟΓΟΙΙ5. ΤΠ Ὁ510. 

100.---Βν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

ΓΝ ΡΤ ΗΙοῦΒ 6] 651}1ἃ, {πὸ ἀδαρητζον οἵ σοοά 1) 10.}65. 
ἀδαϊοαξοβ το πὸ Μαίάθη τ]ὸ ρυοϑι 65. ὌΝΟΥ νου ΚΟΥ5 
ἴπ ψγῸ0] ΠΟΥ ννθανίηρ- 0 }}}},5 {πὸ Πα]ονοη οὗ ῬΆ]Π]ὰς᾽ 
ἸΙοοπι, ἐπαδ βδἰποδ ἴῃ {ΠῸ που πίη ἢ ἐΠ6 βυνα]]ονν 5. 
ποὺ ὑννιγ] πη σ ΞΡ 16 ποάάϊηρ νυ ττἢ ἀπὸ ννεῖσ!ε, τῃς 
ἈΘῚ]6. ϑρίηπον οὗ {πὸ ἐν ιϑιοα Ἐπγτοδλή, πον ἐπγελα ἀπι 
ἐΠὶς νου - θαϑκεῦ ὑπαῦ ον ὑπὸ αἸ5τα ἢ, ἘΠ6 σαν  1π}} 
οἵ ποὺ ψ ε] !] -νγοιρ οἴ ονν 5 ἀπ θᾺ]}}ς οἵ νοο]. 

1601.--.ΟΒΠΙΝΑΘΟΗΝ ΑΒ 

ΜλπσΕΙ σα," τοξα ἢ] ο᾽ τον ἐΠ16 ν᾽ Θϑέθυη ταῦ, ἰάθη 
Ὑ ὉΠ 5001], ἴο ἀπὸ οι αγῖο5. οὐ γοοκν Π{ὰ]ν, ἤγοὶ 
Βῃανϑα [νἰ5. νον μουν. 5160} νὰ. Πΐς σου ηΐγν 5 
5}, ἴοὸ βοπα ἢΐπι [ὉγὉ}} ἃ ΡῸν ἀπ] γϑοοῖνο ἴηι θα ῸΚ 
ἃ Τηδη. 

β'ηρίηρ 15. {Π6 τ ἢν ὉΠ Π}164] ἐὰρρίης οὗ 10 ἀραϊηβῇ ὉΠπὸ Ἰοοπ Ὦν 
ΠῸ νγου κου. 

3 ΤΊ πόρον οἵ Απριβίιβ Γαι Πᾶν 0 τι ἔσο) Ὑ  ΡοῚ Ὲ 
Ἰ1165 (“εη. νὶ. 803 κεᾳ.). 
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102. -ΜΈΕΛΕΑΓΡΟΥ 

ΓΑνθεμά σοι Μελέαγρος ἑἑ ἑὸν συμπαίστορα λύχνον, 
Κύπρι φίλη, μύστην σῶν θέτο παννυχίδων. 

105...ἕἑ ΤΟΥ ΔΎΤΟΥ 

Ὑίς τάδε μοι θνητῶν τὰ περὶ θριγκοῖσιν ἀνῆψε 
σκῦλα, παναισχίστην τέρψιν ᾿Ενναλίου ; 

οὔτε γὰρ αἰγανέαι περιάγέες, οὔτε τι πήληξ 
ἄλλοφος, οὔτε φόνῳ χρανθὲν ἀ ἄρηρε σάκος" 

ἀλλ᾽ αὕτως γανόωντα καὶ ἀστυφέλικτα σιδάρῳ, 
οἷά περ οὐκ ἐνοπᾶς, ἀλλὰ χορῶν ἔναρα" 

οἷς θάλαμον κοσμεῖτε γαμήλιον' ὅπλα δὲ λύθρῳ 
λειβόμενα βροτέῳ σηκὸς "Ἄρηος ἔχοι. 

164---λοΥῦΥκίάανοῦ 
7 ἃ “ .- ἣ .ἀΦ ’ὔ ἢ 

Γλαύκῳ καὶ Νηρῆϊ καὶ ᾿Ινώῳ Μελικέρτῃ, 
Ἀ ͵ ’ ἈΝ ’ - 

καὶ βυθίῳ ἸΚρονίδη, καὶ Σαμόθρᾳξι θεοῖς, 
κ ᾽ 7 ᾿ ΄, - 7 

σωθεὶς ἐκ πελάγους Λουκίλλιος ὧδε κέκαρμαι 
Ν » ᾽ “-“ γ΄, 3, ,- Ν » 

τὰς τρίχας ἐκ κεφαλῆς" ἄλλο γὰρ οὐδὲν ἔχω. 

105..-ΦΑ ΛΑΙΚΟΥ 

Στρεπτὲ ὃν Βασσαρικοῦ ῥόμβον θιάσοιο “μύωπα, 
καὶ σκύλος ἀμφιδόρου στικτὸν ἀχαιΐνεω, 

καὶ κορυβαντείων ἰαχήματα χάλκεα ῥόπτρων, 
καὶ θύρσου χλοερὸν κωνοφόρου κάμακα, 

καὶ κούφοιο βαρὺν τυπάνου βρόμον, ἠδὲ φορηθὲν 
πολλάκι μιτροδέτου λίκνον ὕπερθε κόμης, 

Εὐάνθη Βάκχῳ, τὴν ἔντρομον ἁνίκα θύρσοις 
ἄτρομον εἰς προπόσεις χεῖρα μετημφίασεν. 
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ΨΨὌΌΨΌΝ 

ΒΟΟΚΟἊῪΊΙ. τότ-τός 

103... ΜΕΠΒΕΑΘΕΗ 

Μειελσξη ἀοαϊοαΐοβ ἴο ἔθ ο, ἀθὰν γρυῖς, ἔπ Ἰὰμρ 
χἷ5. Ρἱαγ-Γ Π]ονν, {πα 15. ἸηἰἸαϊο ἰηἴο {πὸ βθογοῖβ οἵ 
{πν πἰρ δ [δ βεϊνα]. 

108.---Βὲε ΤΗῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΛΝ ΉΑΔΥ πουἕὰ] πη δτὸ οα ὑπ 6 νγᾺ}} ἔπ 65 6. 5Ρ01}ς 
ἷἰπ ΨΠΊΟΝ ἴὁ σπεῖε αἰβρυδοοίῃ! [Ὁ ΑΥὸς ἴο ἰδκε 
εἰρη ὃ Ηοτὸ ἅτὸ βοῖ πὸ Ἰᾶρσθα 5ρϑαγβ, ΠῸ θ] πη 6- 
ἰοὸϑ5. ποδὶ, πὸ 5161 οἰαϊηθα τ} ]οοά ; θεὲ 4}] 
ΓΘ. 50 ΡΟ] 56, 50. ππάϊηϊοὰ Ὀν {πε ΣΕΕΝ ἃς {πον 
ΓΟ 6 5Ρ01}5 οὗ ἔπ ἐλποο ἀπὰ ποῖ οἵ ὑπ βνατι]6. ΥΥ πὶ 
{π656 δου ἃ Ὀγ1ἃ] οἰνανθ ον, θα Ἰοὺ {πὸ ργθοϊποῖ 
οἵ Ατὸβ οοηἴζαϊη. ΔΥΤῚΒ ἀτίρρίηρ ἢ πῸ6 Ὀ]οοα οἵ 
ΠΊ6Π. 

101. ΟΙΑΝ 

Τὸ ΟἸδποιβ, Νέδα, ἀπ Μο]ϊοογίος, [πο 5. 50ῃ. 
ἴο ἀπε [νὰ οὔ {πὸ 1λορῦπς, ὑπὸ βοὴ. οἵ (τόπο. 
ἀπ ἴο {πὸ ϑαμπηος!ναοίαη σοά5, ἄο 1, Γι οΊ ΠΠπ5, σαν 
ἔγοπη {πὸ ἄδερ, οδυ. ἀπ ϑο ἰΙοοκβ οἰ ρροαά ΤΟ μ τὴν 
6 δα, ἴον 1 Πᾶνε ποιϊηϊην 656. 

105...-ΡΗΑΙΑΝΟΙΟΘ 

ΕΑΝΤΠΕ, ΜΠ ΠΘη 56 ἰγαποίουγεῖ Ποὺ παπᾶ ἔϊοτη 
6 ἀποξελαν βουνίοο οἵ {πῸ ὑπ γυβιβ ἴο ὑπ βἔοδαν 
βουύνίοο οὗ τη νυ ῖηθ- 00, ἀεοαϊοιεοα τὸ Βαφοθιι5. ΠΟΥ 
ν᾿] ησ ἔα οι π6 ὑπαὺ δὑϊγβ ὑπὸ τοὰΐδ οἵ {πὸ 
βαοοπαηῖς ἴο ἔπγν, ὑΠ5. ἀλρρ]ο 8001} οἵ «ἃ ἤανοά 
ἔἌννη, ΠΟΙ ΟἸασῃ την υγα55. σον θα τς σγτ θα ]}5, ΠΝ 
ϑύθθη ἔπ γ βι5 “ὐτποπηξοα θν ἃ Ρίποιοοπο, πον ᾿ἰο], 
θεῖ ἀδορὶν-οομῖη ἄσττη, απ ἐἢ6 νυ ἱππονν τη »- θα β]τοῖ 
46. οἴξεη σαντο γαϊθοα ἀθονο ΠΟΥ 5ποοάοα ἢαΐν. 
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166.---ΛΟΥ̓ ΚΙΛΛΙΟΥ͂ 

Εἰκόνα τῆς κήλης Διονύσιος ὧδ᾽ ἀνέθηκεν, 
σωθεὶς ἐκ ναυτῶν τεσσαράκοντα μόνος" 

τοῖς μηροῖς αὐτὴν γὰρ ὑπερδήσας ἐκολύμβα. 
ἔστ᾽ οὖν καὶ κήλης ἔν τισιν εὐτυχίη. 

1617.--ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Σοί, μάκαρ αἰγίκναμε, παράκτιον ἐς περιωπὰν 
τὸν “τράγον, ὦ δισσῶς ἀ ἀγέτα θηροσύνας-- 

σοὶ γὰρ καστορίδων ὑλακὰ καὶ τρίστομος αἰχμὴ 
εὔαδε, καὶ ταχινῆς ἔργα χλαγωσφαγίης, 

δίκτυά τ᾽ ἐν ῥοθίοις ἁπλούμενα, καὶ καλαμευτὰς 
κάμνων, καὶ μογερῶν πεῖσμα σαγηνοβόλων--- 

ἄνθετο δὲ Κλεόνικος, ἐπεὶ καὶ πόντιον ἄγραν 
ἄνυε, καὶ πτῶκας πολλάκις ἐξεσόβει. 

168.-- ΠΛΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 

Βοτρυΐων ἀκάμαντα φυτῶν λωβήτορα κάπρον, 
τὸν θρασὺν ὑψικόμων ἐνναέταν δονάκων, 

πολλάκις ἐξερύσαντα θοῶν ἀκμαῖσιν ὀδόντων 
δένδρεα, καὶ νομίους τρεψάμενον σκύλακας, 

ἀντήσας ποταμοῖο πέλας, πεφρικότα χαίτας, 
ἄρτι καὶ ἐξ ὕλας πάγχυ λιπόντα βάθος, 

χαλκῷ Ξεινόφιλος κατενήρατο, καὶ παρὰ φηγῷ 
θηρὸς ἀθωπεύτου ΤΙανὶ καθῆψε δέρας. 

169.--ΑΔΗΛῸΝ 

ἰκώμαυλος τὸν ἐχῖνον ἰδὼν ἐ ἐπὶ νῶτα φέροντα 
ῥᾶγας, ἀπέκτεινεν τῷδ᾽ ἐπὶ θειλοπέδῳ:" 

αὐήνας δ᾽ ἀνέθηκε φιλακρήτῳ Διονύσῳ 
τὸν τὰ Διωνύσου δῶρα λεϊζόμενον. 
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φῦ ὦν 

ΒΟΟΚ ΥΊ. τ606--τό9 

ΟἸΤΠῸΒ 

Πλιονυξιῦβ, ὑπὸ οαΪν οπδ ϑανοα οἷ οἵ [ον τν ϑΆ 1], 

ἀεαϊοαϊοα ΒΕΓ πὸ ππᾶρο οὔ ἴθ. Πνάτορεϊε, ἔγίηρ; 
ὙΠΟ οἸοβο ἴο ἢΪ5 Πρ 5 ἢ6 ϑυνᾶμι ἴο 5π0γ6. 80 δνθὴ 

«ἃ Ὠγάτοοσοϊο θυϊηρδ ΤΟ Κ ΟἹ 5οιὴδ ΟσΟΑΒΙ 05. 

101.--ΑΟΑΤΗΓΙΑΒ5 ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΌΘ 

ΤῊΙΝΕ, ρσοας-]οροθα σοί, ἴον. ὑπν νναΐο - ἴον Ὀν 
{πὸ 568, 15 π6 σοιῖ, ποι  ΠηῸ0 ργθϑίά θοῦ νοῦ οὶ 
Κιηα5 οἵ βρουὲ. ον ἴο ὑπδὸ ἅτ ἄθαν θΟΌΠ {πὸ οὖν 

οἵ ἐπε [μποοπΐαη Ποιπηάή5, ἔπ 6 ἘΠυθο- ἀρ οα Θρθαῦ ἀπά 
{πὸ νους οἵ οἰανίηρ {Π6 ϑυν Ὁ Πὰν, Ἐν οἰκο {πὸ πεῖς 
Βργθδα οἡ ὑπΠ6 ννᾶνεϑ ἀπα {Π|πῸ ἐϑηἐτι Δ ΠΟ] 6. Δ π6 6ΠπῸ 

σΆ0]6 οἵ {πῸ ἸΑθουτη ο βοῖηθ- ΤΕ ΒΕΣ ἘΠ γι ῃο 464]|- 

οαἰοα 1 ννὰ8 ΟἸεδοπίουβ, ϑίποο ἢ6 θοῦ δησαροθα ἴῃ 56ὰ- 
Π9Πΐηρ ἃπα οἵξοη βγανεθα Παγδα ἔρον ὉΠ ἢ" ἔΟΥ 5. 

108.-.-ΡΑ ΓΘ ΒΠΕΝΤΙΑΕΙΌΒ 

ΤῊΝ Ῥοαν, ὑΠ6 πη ἰγ]πρ᾽ ΒΡΟΙ]ΟΥ οὐ {πὸ νπηοβ, ΡΟ] 
ἀφηΐζοη οἵ ὑπὸ τϑοάβ {πᾶὖ ἴο85. ὑπ ῖν Ἰο Εν θα 5, {πὲ 
θυαΐο ἐπαῦ οἴζοι ἴοστα ἀρ ὑγδ85. νυ Ὁ ἢ 115. 57} ἔπι} 5 
«πα μὲ ἴὸ ἤϊσιῦ {πὸ βῃδορ- ἀορθ, ΧΘπορ ἢ ς. 516 νν 
ἢ ὑπὸ 5666], σποοιηΐθυῖησ Ὁ πθαν Π| 6 γἱν ον, 1[{5 Βαϊ 
θυ 5. Πη, 158 ἔγ6 5} ΤΥΌΤῚ τὸς 1αΐν τὰ ὑπὸ ἦὸ ἜΡ ννοοά; 
ἈΠ ἰὼ Ρὰμ ὁπ {πὸ Ὀοθομ-ῖσος μῈ παπρ {πὸ μἰά 6 
οἵ {πὸ στην ϑαβί. 

109. 

Οομλυύυτῦβ, βαοίηο {Ππ6 Ρογοα θ᾽ 6. οαΥΥν Πρ; ΒΥΆΡ6Β Οὴ 
ἰΐς ϑρίη 68, ΜΉΞΕ ἴδ τὴ {15 νἱπονανά, πα μὰν ἴῃ ἄτνῖθα 
ἰδ, πὸ ἀοαϊοαϊοα τὸ Π)᾽οηνϑιι5, ψν Π0 ἴον 5 ἀπὲεπιρθιθα 
ννῖπο, {πὸ 500 1} 6ν οὐ Π)1οπ γβιι5᾽ ΟἹ, 

Ανονυμοῦβ 
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σΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

110.--ΘΥΙΛΛΟΥ 
΄ ω ’ : 

Αἱ πτελέαι τῷ Πανί, καὶ αἱ τανυμήκεες αὗται 
Ε ’ “ - ἀν Ν » Ἀ ΄ 

ἰτέαι, ἥ θ ἱερὰ κἀμφιλαφὴς πλάτανος, 
χαὶ λιβάδες, καὶ ταῦτα βοτηρικὰ Πανὶ κύπελλα 

ἄγκειται, δίψης φάρμακ᾽ ἀλεξίκακα. 

171.---ΑΔΉῊ ΚΛῸΝ 

Αὐτῷ σοὶ πρὸς Ὄλυμπον ἐμακύναντο κολοσσὸν 
-- Ῥόδου ναέται Δωρίδος, ᾿Αέλεε, 

χάλκεον ἁνίκα κῦμα κατευνάσαντες Ἔνυοῦς 
᾿ἔστεψαν πάτραν δυσμενέων ἐ ἐνάροις. 

οὐ γὰρ ὑπὲρ πελάγους μόνον ἱκάτθεσαν, ἀλλὰ 
καὶ ἐν γᾷ, 

ἁβρὸν ἀδουλώτου φέγγος ἐλευθερίας" 
τοῖς γὰρ ἀφ᾽ Ἡρακλῆος ἀεξηθεῖσι γενέθλας 

πάτριος ἐν πόντῳ κὴν χθονὶ κοιρανία. 

172.--ΑΔΗΉΛῸΝ 

Πορφυρὶς ἡ Κνιδίη τὰ στέμματα, καὶ τὸ δίθυρσον 
τοῦτο τὸ λογχωτόν, καὶ τὸ περισφύριον, 

οἷς ἀνέδην. βάκχευεν, ὃ ὅτ᾽ ἐς Διόνυσον ἐφοίτα 
κισσωτὴν στέρνοις νεβρίδ᾽ ἀναπτομένη, 

αὐτῷ σοίΐ, Διόνυσε, πρὸ παστάδος ἢ ἠώρησε 
ταῦτα τὰ «καὶ: κάλλευς κόσμια καὶ μανίης. 

3-- ῬΙΑΝΟΥ͂ 

᾿Αχρυλὶς ἡ φρυῖε θαλαμηπόλος, ἡ ἡ περὶ πεύκας 
πολλάκι τὰς ἱερὰς χευαμένη πλοκάμους, 

γαλλαίῳ Κυβέλης ὀλολύγματι πολλάκι δοῦσα 
τὸν βαρὺν εἰς ἀκοὰς ἦχον ἀπὸ στομάτων, 
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ΒΟΟΚ ΥΙ. 17ο-172 

170.--ΤΗΥ Π,1,0|5 

ΤῊΝ 6ἴπιβ, ἀπ {πόθο Ἰο ἐν ψ Ί]Π]Πονν5, Πα] ὑπὸ ΠοΙν 
Βρυθ δ ἴπο Η᾽απο, ἃη6 {Ππὸ 5ρυίηρσϑ, Δηα] [Π 6856 ΘΠ ΟΡ] 6 νας 
ΟαΡ5 ἐπαν ΟὈ 6 ἐμ] ἱΠγοῦ, γα ἀσδαϊοαῖα ἴο Ρδη. 

117].---- ΑΝονυμοῦϑβ 

Τὸ ΠΥ ὙΕΙῪ 561, Ὁ ὅυη, ἀϊά {π6 ρεορὶε οἵ 
[)ονίαη. ἢοά ες. γαΐϊθο Πρ τὸ ῤθύθη {Π|ς οο]οσοιι5,} 
{πδ πη, γθπ Πανίηρ ἰαϊὰ ἴοὸ γοϑῦ π6 θγάσο ννανε οἵ 
ὙΡΔΓ,, ΓΝ πε θα: {ποῖν σουηΐγν νυ Ὁ} {Ππ|Ὸ 500115. οἵ 
ἘΠῚ ἴοοϑ. Νοῦ οἠϊν ονοὺ ὑπὸ 56ᾳ, θὰ ἡ. {πὸ ἰαπά, 
ἴοο, 414 {πὸ ν Θϑίθ] 15} {πὸ Ἰονοὶν Πρ οὐ πη οῖίονθα 
γθεάομη. [Ὃν ἴο ἔποϑε ν ΠῸ σρυϊηρ ἤΡοτα ὑπὰ γαθο οὗ 
᾿Ηδύδοῖδ5. ἀουϊηΐοη ἰ5 ἃ πουϊζαρο θοῦ ὁ Ια πὰ ἀπά 

νρυδλία.. ψαλνδω ἥλυξ  ῶὼ 

568. 

179.-.--Ανονυμοῦβ 

Ονιριὰν ΡΟΉΡΗΥ ΠΙ5 Βα 5 ρος. θα ίουα {πν ΟΠ ματ 6. 
Πιοη ϑι5, 656 σαπήβ. οὗ Πδὺ θδασν ἈΠ Ποὺ πιδῇ- 
Π 655, ΠΘῚ ΟΥΌΜΨ 5, ΓΝ {Ππ|5. ἀοι}}6 τῃν Γ5Ὲ 5.5 Ρ αν, πα 
πον ἀπκΙεῦ, τ} 4}} οὗ ν πο ἢ 5016 τανϑα ποὺ ΠῚ ψ Πϑῖ- 
ἜνΟΥ 886 Ρεΐοοϊς ποὺ ἴο 1)ιοηγϑιβ, Ποὺ ἰνγ- δοκοὰ 

ἔανν - οἰκί Κποίςθα οἡ ἢ εῚ Όβοηι. 

173.--ΠΗΙΑΝῦ 
Δεηπνυτιβ, Βα βΒ ΡΗγν οίλη ᾿ααν-ἰη- ναἰτησ, νη ο 

οἴξοη. ἀπᾶον ὑπὸ μἷποϑ Ἰοοβθ ποὺ οοπβοογαϊοα ᾿γαϊν, 
νη οὔζοπ υἰζετε το ον ᾿ἰρ5. {πὸ 50 ΟΥ̓, 
Ραϊη ] τὸ ᾿νθαν, ὑπαὺ Οὐ] ] 8. νοΐανος. τι56, 646α]- 

1 Τὸ νναϑ οχϑοίθα ἴῃ ὑπὸ ὕπηο οἵ 1)θηιθίυ 5. Ῥο]]ογοθύθϑ, 
αθουὺ 8300 8.6. 
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ΟΘΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

τάσδε θεῇ χαίτας περὶ δικλίδι θῆκεν ὀρείᾳ, 
θερμὸν ἔπεὶ λύσσης ὧδ᾽ ἀνέπαυσε πόδα. 

114.--αο«οΝ ΓΠΙΑΤΡΟΥ 

Παλλάδι ταὶ τρισσαὶ θέσαν ἅλικες, ἷ ἶσον ἀράχνᾳ 
τεῦξαι λεπταλέον στάμον᾽ ἐπιστάμεναι, 

Δημὼ μὲν ταλαρίσκον ἐὕὔπλοκον, ᾿Ἀρσινόα δὲ 
ἐργάτιν εὐκλώστου νήματος ἠλακάταν: 

κερκίδα δ᾽ εὐποίητον, ἀηδόνα τὰν ἐν ἐρίθοις, 
Βακχυλίς, εὐκρέκτους ὁ ἅ διέκρινε μίτους" 

ζώειν γὰρ δίχα παντὸς ὀνείδεος ἤθελ᾽ ἑκάστα, 
ξεῖνε, τὸν ἐκ χειρῶν ἀρνυμένα βίοτον. 

τ.-- ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂ 

Τὸν κύνα, τὸν πάσης κρατερῆς ἐπιΐδμονα θήρης, 
ἔξεσε μὲν Λεύκων, ἄνθετο δ᾽ ᾿Αλκιμένης. 

᾿Αλκιμένης δ᾽ οὐχ εὗρε τί μέμψεται" ὡς δ᾽ ἴδ᾽ ὁμοίν 
εἰκόνα παντοίῳ σχήματι φαινομένην, 

κλοιὸν ἔχων πέλας ἦλθε, λέγων Λεύκωνι κελεύειν 
τῷ κυνὶ καὶ βαίνειν: πεῖθε γὰρ ὡς ὑλάων. 

170.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 
’ 

Τὸν κύνα, τὰν πήραν τε καὶ ἀγκυλόδοντα σίγυνον, 
Πανί τε καὶ Νύμφαις ἀντίθεμαι Δρυάσιν' 

᾿ ͵ Ἀ ΄ , Ν », Μ»Μ 

τὸν κύνα δὲ ζώοντα πάλιν ποτὶ ταὔλιον ἄξω, 
ξηρὰς εἰς ἀκόλους ξυνὸν ἔχειν ὅταρον. 

117.---ΑΔΉ ΛΟΝ 

Δάφνις ὁ λευκόχρως, ὁ καλᾷ σύριγγι μελίσδων 
βουκολικοὺς ὕμνους, ἄνθετο Ἰ]ανὶ τάδε: 
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ΘΟΙΪ ΥΙΙ τ72-1}} 

οαἴοα ον Παὶσ Πού αὐ {πὸ ἄοον οὐ {ὑπὸ τοι ἴα 

σοάάοββ, νου 5606. τοϑῖθα ΠΟΥ θεν πίη [τ οἴ ἔἸῸΠῚ 
{πὸ πὰ τὰοο. 

1714...ἕᾧ (ΝΤΙὀΡΑΤΕΒ 

ΤῊΝ πγδα σἵν]β ἃ}} οὗ ἃἢ ἀρθ, ἃ5 οἱθνοὺ ἃ5 Π6 βρίἀον 
αὖ νι ϑανίη ἀο]οαῖο νεῦ5, ἀδαϊοαϊοα ποῖα ἴο ῬΆ]]ὰς, 
Ιλδπιο Ποὺ νγν6}}- ] θα Ραθκοῖ, Αὐβίηος. Πδὺ δρίπα]ς 
πᾶ Ργοάτοο5. ἴπΠ6 ἤπο {πγθαά, ἀπ Δ . ἢν] 15. ΠΟΥ 
γγ 6 ]}-ὐντοιρῦ οομλ}), ὑπὸ νδανου δ πἰσ τη σα] 6, νυ 1} 
{πῸ 5. 1Π6 οἴτοκ οἵ ψν Π]οἢ 5Π6 ἀν ραν {πε 
{πγολ 8. ΕῸΣ δοθῇ οὗ ὑπ ϑιη, βίγαπρον, νηΠ6α ἴο ᾿ΐνο 
νυ ἱτ ποι ΤΕ ργόὰ ἢ, σα ηϊηρ ΠΟΙ ᾿ἰνίηρ Ὀγ ΠῸῚ Πα πάϑ. 

"Ὁ 175... ΜΑΟΒΌΟΝΙΌΒΚ ΤΗΕ ΟΟΝΘΌΟ, 

ΤῊΙϊ5. ἄορ, γα ηθα ἴῃ νοῦν Κἰπα οἵ Παηύϊηρ, ν᾽ 8 
οαγνεα Ὀν ΙΘὰοοη, ἅμα ἀδαϊοαϊεα Ὁγ ΑἸοϊμη6 65. 
ΑἸομοπὸ5 πὰ πὸ ἔα] το Ππα, μα Ὁ θη ἢῈ ϑανν ἀπὲ 
βίαϊα δ ΓΘβ οι Πρ {πῸ ἄορ ἴῃ Ἔν συ [δαῦανα Π 6. οδῖης 
α ἴο 1Ὁ νυν ἹὉΠ ἃ ΘΟΠ]αν, απ ρ ΓΘ οι οὐ ον ἐπ 6. ἄορ 
ἴο ννα]Πς, ΤῸΣ ἃ5 1 Ἰοοκοα ἴο "»ὲ Ραγκίην, [Ὁ Ρευβυδα εα 
"εἶπ ἰδ σου] ννα]κ ἴοο. 

1760.---Βν ΤῊΗΕ 5ΞΑΜΕ 

Ι ΡΕΡΙΘΟΛΤΕ ἴο ἤδη πα {πὸ ᾿)γναάς {Π|Φ ἄορ, {Π|5 
θὰ, πα {Ππ|5 θαυ θα αὐ πρ-5ροαν, θα 1 ψΜ}}]} τακε 
{πὸ ἄορ ὕδοΚ αἰΐνε ἴο τὴν 58 0] 6. ἴο πᾶν ἃ οοιηρδηΐοῃ 
ἴο 5Πδγ8 τὴνῦ αὐ οΥιιβῦϑ. 

17..-ὄ Ανῦνυμουβ 

ὙΥΗΙΤΕ-ΞΚΙΝΝΕΡ [ΡΠ 5, ν ῃῸ ΡΪανγα ὁπ ἢἶ5 ῥγεῖίν ᾽ Βέευς 
ΡΙΡῈ τυβος αἰν8, ἀθαϊοαϊεαά ἴοὸ ὕδᾶη ἢΐβ μίεσορα γϑϑά. 
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ΛΆΒΕ Κ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

τοὺς τρητοὺς δόνακας, τὸ λαγωβόλον, ὀξὺν ἄκοντα, 
νεβρίδα, τὰν πήραν, ἃ ποτ᾽ ἐμαλοφόρει. 

[. γν. Μδοῖκ811) ἴῃ ἤουε ἔν, 1 ἀἰετι658, Ῥ. 174. 

178.--.ἨΗΓΉΣΤΗ ΠΥ 

Δέξαι μ᾽, Ἡράκλεις, ᾿Αρχεστράτου ἱ ἱερὸν ὅπλον, 
ὄφρα, ποτὶ ἕεστὰν παστάδα κεκλιμένα, 

γηραλέα τελέθοιμι, χορῶν ἀΐουσα καὶ ὕμνων: 
ἀρκείτω στυγερὰ δῆρις ᾿ξνυαλίου. 

119. -ΑΡΧΙΟΥ 

᾿Αγραύλῳ τάδε Πανὶ βιαρκέος ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης 
αὔθαιμοι τρισσοὶ δῶρα λινοστασίης, “ 

Πίγρης μὲν δειραχθὲς ἐύβροχον ὁ ἅμμα πετανῶν, 
Δᾶμις δ᾽ ὑλονόμων δίκτυα τετραπόδων, 

ἄρκυν δ᾽ εἰναλίων Κλείτωρ πόρεν" οἷς σὺ δι᾿ αἴθρας 
καὶ πελάγευς καὶ γᾶς εὔστοχα πέμπε λίνα. 

180.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Ταῦτά σοι ἔκ 1 ὀρέων, ἔκ τ᾽ αἰθέρος, ἔκ τε θαλάσσ 
τρεῖς γνωτοὶ τέχνης σύμβολα, Πάν, ἔθεσαν" 

ταῦτα μὲν εἰναλίων Κλείτωρ λίνα, κεῖνα δὲ Πίγρης 
οἰωνῶν, Δᾶμις τὰ τρίτα τετραπόδων" 

οἷς ἅμα χερσαίαισιν, ἅμ᾽ ἠερίαισιν ἐν ἄγραις, 
᾿Αγρεῦ, ἅμ᾽ ἐν πλωταῖς, ὡς πρίν, ἀρωγὸς ἴθι. 

181...- ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τρίξυγες, οὐρεσίοικε, κασίγνητοι τάδε τέχνας 
ἄλλος ἀπ᾽ ἀλλοίας σοὶ λίνα, Πὰν, ἔθεσαν, 
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ΒΘΟΙΟΥΙ. τἡη-1ῦὶ 

Ρΐρδ, [νἷβ. ὰγδ-τ- οι}, ἢἶ5. 5ΠανΡ 5ρθαν, 5. αν πϑ κί 
ἀπ ἀπῸ Ἰθαι Ποῦ θὰρ ἴῃ νΠ]0}) Π6 πδοα ἴο ον 
ΡΡ]65. 

118. .-Ἠ ΠΕΟΈΒΙΡΡΟΒ 

ΑΟΓΕΡῚ τὴθ, Ηφθιδο]θ5, {πΠῸ σοπϑθογαϊθα 9Π 1614 οἵ 
Αϑβομεβέναϊιβ, 50. ἐπαΐ, γοϑίϊηρ ἀρσαϊηδῦ ἢν φρο 5 εα 2 ἴω ἰῳ 

ΡΌΓΟΙΝ 1 τηᾶν στον οἱ ᾿ἰβϊε πίη ἴο βοηρ ἃΠ4 ἄδηοα. 
Εποιρὶν οἵ ἐῃς παῖε μα! θα. ! 

δ 

119. ΑΠΟΗΙΑΒ 

(119-ΤἸδῇ ἀγὸ ἀποίδον 5οὲ ὁ {ἰγοδοηιο υαγὶαπίς ὁπ ἐλε 
ἐλοηιο οὐ 11--10) 

10 σιυβίϊς Ρὰπ ἔπγθο Ὀγοΐμον5 ἀδαϊοαξε {Ππ65ὲ. οἱ 5 
686} ἴτῸμ ἃ ἢ ουοπῦ Κιμα οἵ ποιεϊηρ {πὰ ργονι 5 
Βυβξοπαηοο---- ΕΙΣ γ 5. ὑΠ6 ΤὈν Πρ ποοϑὸ ὑπαΐ οαΐοῃο5 
ὕν {πὸ προῖς, 1)αμῖβ. ἢἷἰς πεῖ ἕο ἐπ θεαβίβ οὗ {πὸ 
Γογοβϑῦ, ἀπ (Ἰεϊΐου ἢἷ5. ἔονυ. ὑποθα. οὗ ὑπὸ 586ὲ. ϑεπάα 
5 ΘΟ 655 ἴο ἔπε πδῖβ Ὀγ αἷν, 568 Δπ4 ᾿ὰπα. 

180.--Βν ΤῊ 5ΔΜῈ 

ΤῊΝ πγθα Ὀγοῦπουβ ἀδαϊοαῖΐο ἴοὸ ἀπθο, Ραη, ἔγομι, 
ΠΟ. ἴα ἢ ἃ" ἃΠ6 5θὰ ὑπθϑα το κοη5 οὐ {πεῖν ογα τ, 
(Ἰοϊζον πὶ ποῦ ΤῸΥ ἤδθιη65, Ϊστοὸβ Πἰσ ἴῸγ ἱγᾶς, απὰ 
1λαμῖ5. 5 ἴον θοαβῖ5. Ηδ]ρ ὑπδ ἃ5. Ρεΐογθ, ἔποιι 
Βαηΐει σοὐ, ἴῃ {πὸ οἤαδα Ὀγ Ια πα, αἷν, ἀπ 56ἃ. 

181.---Βν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

Ραν, ψγηοὸ ἀν ο]] δῦ ἴῃ {πῸ τποιηἰαΐπ5, {πῸ ἐπ γθο 
Ὀγοῦ ον ἀφαάϊοαϊοα ἴοὸ ἀπὸς {πποθε {πτες ποῖϑ, ὁλο ἢ} 

ὍΣ λς 



σΚΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

καὶ τὰ μὲν ὀρνίθων Πίγρης, τὰ δὲ δίκτυα θηρῶν 
Δᾶμις, ὁ δὲ Κλείτωρ εἰναλίων ἔπορεν" 

τῶν ὁ μὲν ἐν ξυλόχοισιν, ὁ δ᾽ ἠερίησιν ἐν ἄγραις 
αἰέν, ὁ δ᾽ ἐν πελάγει εὔστοχον ἄρκυν ἔχοι. 

182.--͵αΑαλξέξα νΝΔΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤῸΣ 

Πίγρης ὀρνίθων ὁ ἄπο δίκτυα, Δᾶμις ὁ ὀρείων, 
Κλείτωρ δ᾽ ἐκ βυθίων, σοὶ τάδε, Πᾶν, ἔθεσαν, 

. ξυνὸν ἀδελφειοὶ θήρης γέρας, ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης, 
ἴδρι τὰ καὶ γαίης, ἴδρι τὰ καὶ πελάγευς" 

» 3. δ “ Ἁ ΄ “ “ ΞΕ -. Ῥ “ἐ͵ Ἂς "- 

ἀνθ᾽ ὧν τῷ μὲν ἁλός, τῷ δ᾽ ἠέρος, ᾧ δ᾽ ἀπὸ δρυμῶν 
πέμπε κράτος ταύτῃ, δαῖμον, ἐπ᾽ εὐσεβίῃ. 

ΕῚ 

1838....-ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ΘΑΣΙΟΥ͂ 

Σοὶ τάδε, Πάν, θηρευταὶ ἀνηρτήσαντο σύναιμοι 
δίκτυα, “τριχθαδίης δῶρα κυναγεσίης" 

Πίγρης μὲν πτανῶν, Κλείτωρ ἁλὸς, ὃς δ᾽ ἀπὸ χέρσου 

Δᾶμις, τετραπόδων ἀγκύλος ἰχνελάτης. 
ἀλλὰ σὺ κὴν δρυμοῖσι, καὶ εἰν ἁλί, καὶ διὰ μέσσης 

ἠέρος εὔαγρον τοῖσδε δίδου κάματον. 
“- - ε 

184...-ἑ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τρισσὰ τάδε τρισσοὶ θηραγρέται, ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης 
τέχνης, πρὸς νηῷ Πανὸς ἔθεντο λίνα" 

Πίγρης μὲν πτανοῖσιν ἐφεὶς βόλον, ἐ ἐν δ᾽ ἁλίοισιν 
Κλείτωρ, ἐν θηρσὶν Δᾶμις ἐρημονόμοις. 

τοὔνεκα, Πάν, τὸν μέν γε δι᾿ αἰθέρος, ὃν δ᾽ ἀπὸ 
“λόχμης, 

τὸν δὲ δι᾿ αἰγιαλῶν θὲς πολυαγρότερον. 
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ΒΟΟΚ ΨΥ]. ᾿τδι-τ84 

ἔγουη ἃ αἰ ουεε ονα ς. ΕἾργὸβ σανα 5 ἔν Πρ πεῖϑ, 
15 ἢἷἰβ ποὺ ἴον δασίς, πα (Ἰοϊζου ἷς. ἴον ἤϑοο. 

[μὲ τς ποῖ οἵ 6 πὸ "βὈῈ ΑἸνναγβ [ποκν ἴῃ ἔπ πνοοά, 
ἔποϑα οἵ {πὸ βεοοπά ἴῃ {ΠπῈ αἷτ, ἀπα ἔποβε οὗ {πὸ ἐπ|τὰ 
ἴῃ ἀπ 568. 

183. ΑἸ ΧΑΝΌΒΕ ΟΕ ΜΑΟΝΈΘΒΙΑ 

Ριθπεβ ἀεξαϊοαΐες ἴὸ ἐπερ, Ρδῃ, ἢἰς ποῖ. ἔου. υἱγάς, 
Ἰλανμηῖ Πἰς ἔῸν τοιϊΐαῖι δ αϑῖβ, ἀπ (Ἰοϊτον 5. [ῸΥ 
{Ππο56 οὗ τὸ ἀδὸρ : ἃ σοπηηοη ρ»Ἱ Ὁ ἔγτοπ {ΠπῸ γοῦ Ποὺ 5 
ἴον πεῖν Ποῖ τπ ὅπ ναγίοιι Κὶπ5. οὗ σπαθο ἴο {πες 
ψ 0 ἀὐὸ ΘΚ ΗΠ]οα τὲ ἀπ ἐπίησβ οὗ 5θὰ ἀπ Ἰαηἢ] ἍΠ1Κα. 
[πὶ σϑῖιση ον νυ ἶον, ἀπ τοοοσπἰβίηνσ {Ππεῖν μἱεῖν, οἶνε 
Ομ ἀμ ἢ 1 ἔπε 5868, πε οὐποὺ ἴῃ {πὸ αἷν, {Πη6 {π|νὰ 
ἴῃ ἔπ ννοοάϑ. 

183. ΖΟΘΙΜΌΞ5 ΟΕ ΤΗΛΒΟΪ 

Τὴ Ππιηΐου ὈγΟ ΠΘ 5. Βαβροπδ4 {Ππε5ὲ ποῖβ ἴο ἔμ θο, 
απ, οἱ ομὰ ἴπγθο βου οἵ οἤῃαβα; ΡΊστοβ ἔγΟμ 
ἴον 15, (Ἰεῖζου. γονὴ {πὸ 56 ἃ, ἀπ [λαμΐβ, {Π6 γα Εν 
γᾶ κοῦ, το. ἐπε ἰαπμ. υ ὁ {ποῖ γτονναγα ἐμπεὶν 
[01] ἢ ϑισοθϑ5 ἴῃ ννοοα, 56 ὰ, πα αἷν. 

184-. Βν ΤῊΕ ΞΑΔΜΕ 

ΤῊ {πγεε ππαἴβιμθπ, θοῇ ΠΠῸμ ἃ αἰ ογθς ογα ΕΥ, 
ἀδαϊοαξεα {Ππ 86 ποὺβ ἴῃ απ 5 ἔθ θ] ; ΡΊ στ 5 πὸ δοῖ 
μἷ5. πεῖ ἕο. θἱνς5, ΟἹ εἰξου γιΠὸ 5εῖ Πεἰς ἔῸΥ 56ι- ἔθ 6 5, 
ἁηα Δ μῖ5 ν Πὸ δοὺ εἰς ον {η6 εαβῖς οὔ ὑπὸ νναβῖϑ. 
ΤΠεγείοσε, Ραπ, πη Κα ὑπ 6 ηγ. ΠΟΥ 6. ΘΟ ϑϑ αι], {Π 6 ΟΠ 6 
ἴῃ ἐπα αἷν, της οὐπεν ἴῃ ἐΠς6 πιο εῦ, ἀπα {πς6 {Π|τὰ οα 
{πὸ θϑάςῇ, χ 
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σΙ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΛσΥ 

185... ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Βριθὺ μὲν ἀγραύλων τόδε δίκτυον ἄνθετο θηρῶν 
Δᾶμις, καὶ Πίγρης πτηνολέτιν νεφέλην, 

ἁπλότατον δ᾽ ἁλὶ τοῦτο μιτορραφὲς ἀμφίβληστρον 
Ε Κλείτωρ, εὐθήρῳ ἸΠανὶ προσευξάμενοι. 
τοὔνεκα, Πάν, κρατερῷ πόρε Δάμιδι ληΐδα θηρῶν, 

Πίγρῃ δ᾽ οἰωνῶν, Κλείτορι δ᾽ εἰναλίων. 

1806.--ΤΟΥ̓ΛΙΟΥ͂ ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ 
,' ΄ “- 

Δίκτυα σοὶ τάδε, Πάν, “ἀνεθήκαμεν οἶκος ἀδελφῶν 
᾿οἱ τρεῖς, ἐξ ὁ ὀρέων, ἠέρος, ἐκ πελάγευς. 

δικτυβόλει τούτῳ δὲ παρ᾽ ἠϊόνων κροκάλαισιν' 
θηροβόλει τούτῳ δ᾽ ἄγκεσι θηροτόκοις" 

’ -“ ᾿ 7] “ . ΄ ΄ 

τὸν τρίτον ἐν πτηνοῖσὶν ἐπίβλεπε' τῆς γὰρ ἁπάν- 
των, 
- ΝΜ, ς΄ , “-“ ,ὔ 

δαῖμον, ἔχεις ἡμέων δῶρα λινοστασίας. 

187.--ΑΛΦΕΙΟΥ͂ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ͂ 
Ὁ 

Πανὶ κασιγνήτων. ἱερὴ τριάς, ἄλλος ἀπ ἄλλης, 
ἄνθετ᾽ ἀπ᾽ οἰκείης σύμβολον ἐργασίης, 

Πίγρης ὀρνίθων, ἁλίων ἀπομοίρια Κλείτωρ, 
ἔμπαλιν ἰθυτόμων Δᾶμις ἀπὸ σταλίκων. 

ἀνθ᾽ ὧν εὐαγρίην τῷ μὲν χθονός, ᾧ δὲ διδοίης 
ἐξ ἁλός, ᾧ δὲ νέμοις ἠέρος ὠφελίην. 

188.---ΛΕῈΏ ΝΙΔὰ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ , 

Ὁ Κρὴς Θηρίμαχος τὰ λαγωβόλα Πανὶ Λυκαίῳ 
ταῦτα πρὸς ᾿Αρκαδικοῖς ἐ ἐκρέμασε σκοπέλοις. 

ἀλλὰ σὺ Θηριμάχῳ δώρων χάριν, ἀγρότα δαῖμον, 
χεῖρα καπιθύνοις τοξότιν ἐν πολέμῳ, 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. τ8ς-τ88 

185.-.-ΒἘν ΤῊΝ ΘΑΜΕ 

ΤῊΙΒ Πδὰνν ποὺ ἴον ἰογοδῦ θθαβῖβ αἸὰ Τ)αμῖ5 ἀεαϊ- 
οαΐς, Ρίστοβ Πἷβ Πρ ποῦ ὑπαὶ Ὀγῖπρ5 ἀθαῖ} το ᾿ἱγά, 
ἃ πη (Ἰεϊζον Πὶβ βαρ] 6. βυνθορ-ποῦ νονθ οἵ {πηδᾷ 
ον {πὸ 56, ργανίηρ 41} ἔχθεα ἴοὸ Ῥδπ {ἰππὸ ππἴου 5 σοί. 
Τμογοίοσε, Ραῃη, σταηΐ ἴο βίσομρ 1λαμηῖβ σοοῦ νοοΐν οἵ 
Ὀεαβίβ, ἴο Ρίρτεβ. οἵ ἔον]β, ἘΠ ἴο (Ἰεῖῖον οἵ 565. 

180... -ΠἠῚῸΒ5 ὈΙΟΟΙΓῈΒ 

ννῈ τῆτες ὑγοΐῃουβ οὗ ομς ποιβο᾽ πᾶνε ἀδθαϊοαιεα 
ἴῆγθα πεῖς ἴο {πεε, Ραη, ἔγομη. πιοιηζεῖη, αἷν, ἀπ 
56. (αδὶ ἢ ποῖβ ἴον {Π|8 ὁπῈ Ὀγ ὑπὸ 5ῃ 1 σὴν θΘ Δ ἢ, 
δίσκο ὑπΠ6 σὰμηθ ἴονῦ {Π|5. πα ἴῃ {πε νοοάβ, πὲ 
Βοιης οἵ νὰ ᾿εαβῖβ, πὰ ἰοὸῖκ στ ἔανοιν οὐ {πὸ 
ἐπϊν διηοηρ ἴΠ6 ἷγα 5 ; [9 ἔποι Παβὺ οἹ 5, Κη σοί, 
ἔγομ ἃ}} οὐν ποίησ. 

187.-ΑἸἹΡΗΕΒΙΝ ΟΕ ΜΥΤΙΠΕΝΕ, 

ΤῊΣ Ποῖν {τα οἵ Ὀγοῖποῖς ἀδάϊοαϊε το Ῥὰη ὅδ] 
ἃ ἴοκϑη οἵ ἢϊβ οὐνὴ ογαϊ ; ΡΊστοὸβ ἃ Ρογξϊοη ἔχοιμι [15 
υἱγά5, ΟἸεῖζου ἔγομη ἢ ἢβ, ἀπ λαμ τομ Πϊς 
πέγαι στ -ουΐδ βἴακοθ. [Ι͂ἢ γοῖαγη ἴον ν ΐο ἢ σγαπὺ ἴο 
{πε ὁπῈ βιιοοθββ ὈΥ ἰὰπά, ἴο ἐπ βθοοπα ὈῪ 56ὰ, ἀπᾶ 
ἰδ ἐπα ἐγ νη ῥγοῆὺ ἔγομ {1}6 ΔΓ. 

188.--ΤΡΟΝΙΑΒΘ ΟΕ ΤΑΒΕΝΤΌΜ 

ΤῊΗΕΒΙΜΆσΗῦΚΒ {πε Ογαΐδῃ ββροπάδα ἔπεβεὲ ἢἷς Πατε- 
βίανθβ ἴο νοάθαη Ρδη ὁ {πε Ατοδάίαῃ. ΟΠ Βαϊ 
ἦἄο ποι, οουηΐνν σοα, ἴῃ γαΐανσ ἴῸγ [ἷ5. οἰ, ἀἰτοος 
αὐἱσὴν ἰῃς ἀγοθ ον 5 Παπαὰ ἴῃ θα 16, ἀπά ἴῃ ἐπὸ 
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ΘΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΟΟΥ 

", ᾿ Α -“ 

ἔν τε συναγκείαισι παρίστασο δεξιτερῇ οἱ, 
“- Ἁ ᾿ - ἃ 

πρῶτα διδοὺς ἄγρης, πρῶτα καὶ ἀντιπάλων. 

189.--.- ΜΟΙΡΟΥΣ ΒΎΖΑΝΤΙ ἊΣ 

Νύμφα: ᾿Ανιγριάδες, ποταμοῦ κόραι, αἱ τάδε βένθη 
ἀμβρόσιαι ῥοδέοις στείβετε ποσσὶν ἀεί, 

χαίρετε καὶ σώζοιτε Κλεώνυμον, ὃ ὃς τάδε καλὰ 
εἴσαθ᾽ ὑπαὶ πιτύων ὕμμι, θεαί, ξόανα. 

190.--ΓΚΑΙΤΟΥΔΙΚΟΥ͂ 
7, 4 Ι͂ 

Λάξεο, τιμήεσσα Κυθηριάς., ὑμνοπόλοιο 
Ἁ Ο᾽.» “ -“ ͵ὕ 

λιτὰ τάδ᾽ ἐκ λιτοῦ δῶρα Λεωνίδεω: 
7] ᾿Ὶ “-“ Ρ] ΄ ἈΝ Ἀ 

πεντάδα τὴν σταφυλῆς εὐρώγεα, καὶ μελιηδὲς 
“ ΄ “ 2 , 

πρώϊον εὐφύλλων σῦκον ἀπ᾽ ἀκρεμόνων, 
καὶ ταύτην ἀπέτηλον ἁλινήκτειραν ἐλαίην, 

καὶ ψαιστῶν ὀλίγον δράγμα πενιχραλέων, 
καὶ σταγόνα σπονδῖτιν, ἀεὶ θυέεσσιν ὀπηδόν, 

τὴν κύλικος βαιῷ πυθμένι κευθομένην. 
εἰ δ᾽, ὥς εὑ βαρύγυιον ἀπώσαο νοῦσον, ἐλάσσεις 

καὶ πενίην, δώσω πιαλέον χίμαρον. 

191. -ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ͂ ΔΌΡΥ 

᾿Εκ πενίης, ὡς οἶσθ᾽, ἀκραιφνέος ἀλλὰ δικαίης, 
Κύπρις, ταῦτα δέχευ δῶρα Λεωνίδεω: 

πορφυρέην ταύτην ἐπιφυλλίδα, τήν θ᾽ ἁλίπαστον 
δρύπεπα, καὶ ψαιστῶν τὴν νομίμην θυσίην, 

σπονδήν θ᾽, ἣν ἀσάλευτον ἀφύλισα, καὶ τὰ μελιχρὰ 
σῦκα. σὺ δ᾽, ὡς νούσου, ῥύεο καὶ πενίης" 

καὶ τότε βουθυτέοντά μ᾽ ἐσόψεαι. ἀλλὰ σύ, δαῖμον, 
σπεύδοις ἀντιλαβεῖν τὴν ἀπ᾽ ἐμεῦ χάριτα. 
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ΒΟΟΚ ΨΥἹ]. τϑϑιοι 

[ογοϑὲ 46}}|ς οἴαπαά θεβίάθ ἶμη. ὁ εἰς. το! Παπά, 
σἰνίηρ μη Βα ρΥθηλον ἰν ἔπ οΠαθ6. ἃπα ΘΙ ΡΥΘΙΠΔΟΥ 
ΟΥ̓ΘΥ ἢἰκ 065. 

189... -ΜΟῈῈῸ ΟΕ ΒΥΖΑΝΤΙΟΜ 

γε Απὶρυαπ ὨγιηρΡΠ5, ἀδπρη ξεν οὐ ἀπὸ βἰγθαμη, 
ΥΩ ὈΥΌΒ᾽α] θοῖη σα ὑπὰΐ νοῦ ἰγολα ὑπ 6θὸ ἀθρ.}Π 5 νυ τ} 
γΟΌ ΤΌΒΥ θοῦ, 411 ΠᾺ1], ἀπα οὐσὸ ΟἸΘΟΙ  Πλιι5, γ ΠῸ 56 
ἊΡ ἴον. γοὰ ἀπ θυ ὑΠπ 6 μου ἱλ6 5. ἔθ 56. [αν ᾿πὰ 0.68. 

,. 190... .ΟΛΕ͵Τ ΌΠΙΟΟΌΒ: 

Ακε, ποποιγθα Ονίπονθα, ἔπ 656. ΡΟΟΣ οἷς. ἔπῸ ΠῚ 
ῬΟΟΥ οι: ἃ5. Π6 Ροοῦ, ἃ θαποῖ οὔ ἤνα ἤπε ΘΥΆΡ68, 
ἃ Θαυ͵ν ἤν, συνθοὺῦ ἃ5. ποπον, {τόγη {{π| ᾿θαΐν γα πε, 
εἱνῖς Ἰοαῆεβς ον ἐπα συνατα ἴπ νη 6, ἃ ΠΕῸῸ παθα[Ὰ] 
οἵ ἔγταρα] θαυ] δ γ- οακο, πα ὑπὸ ΠΠρατοι ὑΠπαΐ ὄνον δο- 
ΘΟ ρα ἶ 65. ΘΔ ΟΥΠῸ 6, ἃ πὲ 6 ἀτῸρΡ οἵ νῖπο, ᾿αυκΚίμηρ᾽ ἴῃ 
ὑπὸ θοϊζοια οἵ {πὸ {ἶἰπν οαρ. βυιῖ 1, ἃ5. ποῖ ᾿ναϑὶ 
ἀτνίνοη ἀννὰν ὑπὸ ἀἴβθαβο ὑπαῦ νυ εῖρ θα 5ΟΥ 6. ἢ 16, 50 
ποὺ ἀοβὲ ἀτῖνε νὰν τὴν μονογίν, 1 ψ1}} οἷν ὑπ δ ὸ 
ἃ αὶ σοαδί. “ 

191.--ΟΟἘ ΝΕΈΙΠΠΟΒ ΤΟΝΟΙΒ 

Ἐξςεινε, Ονρυῖβ, ἔπθθο ρο᾽ 5. οἵ Γιθοηϊα5 οὐδ οὗ ἃ 
Ρονοσῖν ὑνΒΊ ἢ 5, ἃ5. ποι Κποννοβῖ, πηδοιη ρου μὲ 
Ποποϑῖ, {πὸ 56. Ρ0]6. οἹθαηίπηρθ ἔγουὰ {πὸ νῖπθ, {Π]5 
ΡἰοΚΙεα οἱϊνθ, πὸ ρυθβουῦ 6 βου ῆος οὔ θαυ] γ-οακο, 
4 ᾿ραϊίοπ οὐ ννθ νῃ]οἢ 1 οἰναϊποα οὐ υυἱτποιΐ 
5Πα]ζίηρ ὑπ 6 νϑ556], δπα ὑπῸ ουνεεῖ ἤἥρθ. ϑάᾶνε πὴ 6 
ἔτο νυν αηΐ, ἃ5 ὑποιι ΝΕ ϑαν θα γὴ6 ΟΝ 9] ΟἸκηθοα, ἀπᾷ 
Ππδὰ ἔοι 5Π.8]}} 566 τὴ 5δου Ποίηρ οατ 16. Βα Παβῖθε, 
σοᾶάδ55, ἴο δάση ἀπά ἔδοοῖνο τὴν ὑπ π]κ., 

1 ΤῊΙΒ ἀπα {Ππ| ΓΟ] πη ἀγα ἴῃ ἰπη] αὐϊοι οἵ Γοομ  ἀα᾽ ον ὴ 
Ῥοοιη, Νο. 300, 
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ΟΘΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

9232...-ΑΡΧΙΟΥ͂ 

Ταῦτα σαγηναίοιο λίνου δηναιὰ ἸΤριήπῳ 
λείψανα καὶ κύρτους Φιντύλος ἐκρέμασεν, 

καὶ ̓ “γαμψὸν χαίτῃσιν ἐφ᾿ ἱππείῃσι πεδηθὲν 
ἄγκιστρον, κρυφίην εἰναλίοισι πάγην, 

καὶ δόνακα τριτάνυστον, ἀβάπτιστόν τε καθ᾽ ὕδωρ 
φελλόν, ἀεὶ κρυφίων σῆμα.) λαχόντα βόλων' 

οὐ γὰρ ἔτι στείβει ποσὶ χοιράδας, οὐδ᾽ ἐπιαύει 
ἠϊόσιν, μογερῷ γήραϊ τειρόμενος. 

193. -ΦΛΑΚΚΟΥ͂ 

Πρίηπ᾽ αἰγιαλῖτα, φυκόγειτον, 
Δαμοίτας ἁλιεύς, ὁ βυσσομέτρης, 
τὸ πέτρης ἁλιπλῆγος ἐκμαγεῖον, 
ἡ βδέλλα σπιλάδων, ὁ ποντοθήρης, 
σοὶ τὰ δίκτυα τἀμφίβληστρα ταῦτα, 
δαῖμον, εἵσατο, τοῖς ἔθαλπε γῆρας. 

. 

194.--ΑΔΈ ΣΠΟΤῸΝ 

εἰς σάλπιγγα 

Σῶζε, θεὰ Τριτοῖ, τὰ τεθέντα [τε] τόν τ᾽ ἀναθέντα. 

195.--ΑΡΧΙΟΥ͂ 

ἐν ρῳάδι Παλλαναῖος ἀνηέρτησεν ᾿Αθάνᾳ 
αὐλὸν ἐριβρεμέταν Μίκκος Ἐνυαλίου, 

ᾧ ποτε καὶ θυμέλῃσι καὶ ἐν πολέμοισιν ἔμελψεν 
πρόσθε, τὸ μὲν στοναχᾶς σῆμα, τὸ δ᾽ εὐνομίας. 
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μὰ μὰ νοι 

ΒΟΟΚ ΡΥ]. το2- τοῦ 

192- -ΑΒΟΗΓΙᾺ85 

ΡΗΙΝΤΥ ΙΒ. ΒΒ ρο πο ἴο Ρυΐαρις ἔπθβθ. οἱ τε- 
πηλΐης οὔ Πἰβ βείπο, ἢ. ψνθοὶα, {ῃ6 ογοοϊκοα ΠοοΪς 
αὐτο ῃοα ἴο ἃ Πουβο-αὶν Ππὸ, ἀἀθη ἔλα ἴον ἤς 65, 
ἢ νοῦν ἰοῃρ οαπο-τοῦ, ἢ. ἤοας. {παῦ οἰηκα ποῦ ἴῃ 
ἀπΠ6 νναΐου, Ἔνεὺ βουύνίηρ ἃς ὑπῸ ἰπήϊοαΐου οἵ ἢΪβ5 
θη οαβίς ἢ [ὉΓ πὸ Ἰοηρον ἄοθς 6 να] }ς οα {πὸ 
ΤΌΟΚ5. ΟΥ 5166 0 οὐ πὸ Ρόλσῃ, πον ΠῈ ἰ5. ου ὈῪ 
γοὰ Ὀ] Θβόθηο οἱ ἀρσο. 

193... ΕΙΔΟοῦϑ 

Ῥμιάρῦβ οὔ {πθ Ρϑδοΐ, πεῖρῃθοιν οὗ ἐπα 568- 
ννϑεα, Ἰ)αυμηοεῖΐαβ. ὑπ ἢοουηλη, 6. [αἰ ποῖηον οἵ 
{ΠπΠ6 ἄδορ, ὑπὸ νεῦν ἰπηᾶρὸ οὗ ἃ βϑά-οῦπ οἵαν, {Π6 
Ἰθθοῦ οὐ {πῸ τόοῖϊζα, ΠηΠ6 ςϑα-Ππηΐον, ἀδαϊοαϊες ἴο 
{πὸ {πὶ βυνθθρ- ποῦ, τ ἢ νον 6 οομηίουε Πϊς 
οά ἂἀρε. 

. 
Ανονυμοῦβ 194. 

ὅπ α Τνηγροί. 

Ῥμβέβεπνε, Τυϊτοπίαπ σοάάθϑβ, {ΠῸ οἰϊουϊηος πα {Π16 
οἴουθν. 

195... ΑΠΟΗΙΑᾺΒ 

Τὸ Αἰπεπὸ οἵ Ττον Μίοοιβ οὔ ῬΆ]Π]Οπ. βαθρο πα θα 
πὸ ἀεερ-οπο ἐσαμηρεῦ οὔ ἀπ νήαν-αοἀ ν]ΐο ἢ 
[ον οΥν Πα βουπ θα γ {Ππ|ὸ αἰζανβ ἀπ οἡ {ΠπῸ ἤ6]4 
οὗ Βα 1] 6, μετα ἃ οἷρη οἵ οἶνὶς ογάθυ, απ {ποτὰ οὗ {πὸ 
ἀθαῖῃ-ονν. 

1 366 Νο. 4θ. 
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ΘΟΕΕΕΚ. ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

196.- ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ͂ 

Ῥαιβοσκελῆ, δίχαλον, ἀμμοδύτορα 
ὀπισθοβάμον᾽, ἀτράχηλον, ὀκτάπουν, 
νήκταν, τερεμνόνωτον, ὀστρακόχροα, 
τῷ Πανὶ τὸν πάγουρον ὁρμιηβόλος, 
ἄγρας ἀπαρχάν, ἀντίθησι Κώπασος. 

197.---ΣἹ ΜΟΝΊΔΟΥ 

᾿Βλλάνων ἀρχαγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσα Μήδων 
Παυσανίας Φοίβῳ. μνᾶμ᾽ ἀνέθηκα τόδε. 

198.- ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕῸΌΣ 

“Ὥριον ἀνθήσαντας ὑπὸ κροτάφοισιν ἰούλους 
κειράμενος, γενύων ἄ ἄρσενας ἀγλαΐας, 

Φοίβῳ θῆκε Λύκων, πρῶτον γέρας" εὔξατο δ᾽ οὕτως 
καὶ πολιὴν λευκῶν κεῖραι ἀπὸ “κροτάφων. 

τοίην ἀλλ᾽ ἐπίνευε, τίθει δέ μιν, ὡς πρό γε τοῖον, 

ὡς αὗτις πολιῷ γήραϊ νιφόμενον. 

199.--ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ͂ 

Εἰνοδίη, σοὶ τόνδε φίλης ἀνεθήκατο κόρσης 
πῖλον, ὁδοιπορίης σύμβολον, ᾿Αντίφιλος: 

ἦσθα γὰρ εὐχωλῇσι κατήκοος, ἦσθα κελεύθοις 
ἵλαος" οὐ πολλὴ δ᾽ ἡ χάρις, ἀλλ᾽ ὁσίη. 

μὴ δέ τις ἡμετέρου μάρψη χερὶ μάργος ὁδίτης 
ἀνθέματος: συλᾶν ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ὀλίγα. 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹ. τού-τ9 

190.---ΘΤΑΤΥ 1.05 ΕΓΑΓΟΟΌΒ 

Τὴ Ἀαμάν-Ἰεσροα, ὑνο-τ-οἰαννοα βαπα-αἴνου, ὑπὸ 
γεϊσοστααθ, πο κ] 655, εἰσ ἰ-ἔοοϊεα, τΠ6 βο] - θα Κεα, 
αν - 5 Κἰπ πο αὶ ϑυνϊμασηθυ, {πὸ ταῦ, ἀἄοοὸς (Ὀράβιβ {ΠῸ 
Ἰη6-ἤβῃμου οὗθυ ἰο Ρᾶπ, ἂἃ5 πε ἢγϑις-ἔπ5 οἵ Πϊ5 
οαΐςῃ. ᾿ 

197... ΒΙΜΟΝΙΘΕΒ 

ΓΙ, Ῥαυβάνιλβ, ἔπ6 ᾿Ἰεδήου οὗ {Πς ατεοῖκο, ἀδαϊοαϊοα 
τΠ|5 τποηυπηθηΐ ἴο ῬΠοοθα5,} 6 1 ἀδβίτονοα {πὸ 
ἉΥΤΩΥ οὗ ἴῃς Μεαε5.32 

198-. «ΝΤΙΡΑΤΕΕ ΟΕ ΤΗΕΒΘΒΑΙΟΝΙΟΑ 

ΤΥςΟΝ, Ππανἱηρ' 5Ππανα {πΠῸ. ἄονη ἐΠαὶ ον οΥ δα ἴῃ ἰἐς 
ΘΘΆ50η. ὈΠΩΘΙ 5. [δι ρ] 65, ὑπὸ τπϑηΐν οὐπαπηθὴηῦ οἵ 
ἢἷ5 οἤθοβ, ἀεαϊοαῖοα τ ἴο Ῥἤοεοθιβ, ἃ ἤγοῦ σε, ἀπα 
ἘΠογ ἢ ργανεα ὑπαῦ 5ὸ ἢδ τηϊρῦ αἴβθὸ 5πανε ἐπὸ 
ΟΥ̓ΑΥ ΒΑΓ ἔγοτη ἢϊ5 ἔθη ρ]65. Οὐαηῦ Πΐπὶ ὅπ οΪα σὲ 
500 }ἢ} δ5. ἷβ. γουέῃ, ἀπὰ ἀ5. ἔμοι ᾿αϑὲ τηλάθ Πΐπη πον. 
ἔπιι5, τᾶν ἢ6 ταπηαΐη ἔΠτι5 ὑγΠθη {Π6 5πον οἵ Ποῦᾶῦν 
εἸα [Ἀ}15 οα ἰ5 πεαά. 

199..-ΑΝΤΙΡΗΠΙΒ ΟΕ ΒΥΖΑΝΤΙΠΙΜ 

ΛΆΤΕΜΙ5, σοῦ 685 οὔ ἔπε τοδα, Ἀπ ρἢῃῖ 5 ἀ δα ϊοαξοβ 
ἴο ἔπεα ὑΠ|5 Ππαῦ ἔγουη 15. ἢθδά, ἃ ἴόκθη οἵ ἢἷξ ννᾶν- 
ἔαυίησ ; ον ἔμοα Παϑὺ Ποαυκοηδα ἴο Πἶς νονν5, ἔπου Πακὶ 
Ὀ]εβοεα πὶ ραΐμ5. Πς οἱ 15 ποὺ στοδξ, θα σἴνεη 
ἴπ ῥ᾽ εἶν, απὰα ἰδεῖ πὸ οονοῖουβ ὑγάνθ!]οῦ αν ἢβ. παπά 
οη τὴν οἰϊοσίησ ; ὁ 15. ποῖ βαΐε ἴοὸ ἄθβϑροῖ ἃ βῃγίπε 
οὔ Ἄνεπ ΠΠ{ΠῸ οἹ 5. 

1. Αὐ Τ)6ΙρἘ1 οὶ πε Ῥγοηζο ἐγὶροά. 
2. Αὐ {Π6 θαίε]ς οὗ Ρ]αἴδθα. 
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ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ͂ 

200.--ΛΕΩ ΝΙΔΟΥ͂ 

Ἔκ τόκου, Ἐϊλείθυια, πικρὰν ὠδῖνα φυγοῦσα, 
᾿Αμβροσίη κλεινῶν θήκατό σοι πρὸ ποδῶν 

δέσμα κόμας καὶ πέπλον, ἐφ᾽ ᾧ δεκάτῳ ἐνὶ μηνὶ 
δισσὸν ἀπὸ ζώνης κῦμ ἐλόχευσε τέκνων. 

901. -ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 
Ὁ ΄ ἃ [ ΄ ’ ’ 

Σάνδαλα καὶ μίτρην περικαλλέα, τόν τε μυρόπνουν 
βόστρυχον ὡραίων οὗλον ἀπὸ πλοκάμων, 

καὶ ζώνην, καὶ λεπτὸν ὑπένδυμα τοῦτο χιτῶνος, 
καὶ τὰ περὶ στέρνοις ἀγλαὰ μαστόδετα, 

ἔμβρυον εὐώδινος ἐπεὶ φύγε νηδύος ὄγκον, 
ὐφράντη νηῴ θῆκεν ὕπ᾽ ᾿Αρτέμιδος. 

9202.--ΛῈΕ ΝΙΔΟΥ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 
᾽ ͵ ς »“ Ἁ ’ Ἕ ,ὔ 

Εὐθύσανην ζώνην τοι ὁμοῦ καὶ τόνδε κύπασσιν 
᾽ Ἁ ’, “ “ “-“ 

Ατθὶς παρθενίων θῆκεν ὕπερθε θυρῶν, 
" ΄ κα .ἡ 7 -“ Α 

ἐκ τόκου, ὦ Λητωΐ, βαρυνομένης ὅτε νηδὺν 
Ἀ » ᾿] 5 ᾿΄ 7 "»"» ,ὔ 

ζωὸν ἀπ᾽ ὠδίνων λύσαο τῆσδε βρέφος. 

203.---ΛΆΚΩΝΟΣ, οἱ δὲ ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛ. 

πε γρῆϊς ἡ χερνῆτις, ἡ γυιὴ πόδας, 
πύστιν κατ᾽ ἐσθλὴν ὕδατος παιωνίου 
ἦλθεν ποθερπύξουσα, σὺν δρυὸς ξύλῳ, 
τό μιν διεσκήριπτε τὴν τετρωμένην' 
οἶκτος δὲ Ν ύμφας εἷλεν, αἴτ ̓ ἐριβρόμου 
Αἴτνης παρωρείῃσι Συμαίθου πατρὸς 
ἔχουσι δινήεντος ὑ ὑγρὸν οἰκίον. 

. καὶ τῆς μὲν ἀμφίχωλον ἀρτεμὲς σκέλος 
θερμὴ διεστήριξεν Δἰτναίη λιβάς" 
Νύμφαις δ᾽ ἔλειπε βάκτρον, αἵτ᾽ ἐπήνεσαν 
πέμπειν μιν ἀστήρικτον, ἡσθείσαις δόσει. 
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ΒΟΟΚ ΓἹ. 2οο--2ο03 

200.--ΤΕΟΝΠ ΑΒ 

Πατηυῖλ, αὖ ἴπν οἹουίοιιβ θοῦ. Αιθγοβία, βανϑα 
ἔχου ἔμμα Ὀἱξξου ρᾶηρς οὐ ἸΆΒ οῖι, ᾿Δ14 πον Ποδ-θαπᾶς 
ἃΠΑ ΠοΥῚ ΤΌ} )6, θδοδιϑα ἐπαΐ ἴῃ {Π6 θη ποτ 5} 6 
Ὀγτοαρ]ῦ ον Ὁ} ἐΠὸ ἀοα}} 6 ἔλα οὗ ΠΟΥ ἡν 0. 

901... ΜΑΒΟ 9 ΑΚΟΕΝΤΑΒΙ 

ΕΡΗΠΆΝΤΕ, νν Π ἢ 516 ννὰβ ΠΡ ΡΙν ἀο] νετοα οὗ {πὸ 
υυγάδθη οὗ ποὺ ννομ)», ἀδαϊοαῖο ἴθ ἐΠ6 τοιηρὶς οὔ 
ΔΑυξομηῖϊς δ βαηπα]5. ἀη ΡΘαπ ἢ] Πποδα- θα, δης 

“ἜΠ15 βοθπξθα οὐ] οὐδ ἸΌμὴ ἰοὺ Ἰον εὶν ἰοοκϑ, ΠΕῚ ΖΟΠΘ, 
ἴοο, ἃπα {πὶ ἤἥπε ππάοι-νοϑῦ, ἀπα ἴπ6 θυῖσηῦ Ραμα 
{πα Ἐποομ ρα 5566 ΠΠ6Υ ὈΟΒΟΠῚ. 

202...Ἕ ΓΝΟΝΙΑΒ ΟΕ ΤΑΒΕΝΤῸΌΜ 

ΑὙΤΗῚΒ Πρ ον ΟΣ ἀπ ν νἱ ρῖη] ρογίαϊς, Ὁ ἀδλαρῇηξον 
οὗ 1,εἴο, ποι ἰα556}16 4 ζοπα ἃπα {πὶ5 Ποὺ ΠΌΟΚ, 
θη ποι αἰάἀ50 «ΕἸ νον Ποὺ ἤδανν πνοὴ} οὗ ἃ ᾿ΐνε 
σἢ11|4. 

209.. ΤΑῸῸΝ οκ ΡΗΠΙΡΡΟΌΒ ΟΕ 
ΤΗΒΒΒΘΑΙΟΝΙΟΑ 

ΤῊΝ οἱ Ἰαπηθ βουν!ηο- νομηλ ἢ, Πδανῖησ {Π6 σοοά 
πον οἵ {πὸ Πιϑα]ηρ νναΐου, σαπηδ. Πρ πη ὙΠ} ἃ 
Θὰ δἰ ἐΠπαῦ θνορροα ΠΘῪ βἔνοκθη. Ροᾶν. ΡΙ ν 
βεῖζε ἀπὸ ΝΥ Ρη95 ΠῸ ἀνεὶῦ οὴ ἐπδ οκίτὲς. οὗ 
θε] ον τη πα ἴῃ {ἢ πυναΐουν ποιβα οὗ {π᾿ ὶν ἐα Π δ ὺ, 
εἀανίην ϑ'γιηδοῖμιθ. Ὑπὸ Ποῖ βρυίηρ οἵ Εἶἴπα 
τϑβδίονε ἔΠπ6 ον ἢ" οὐ Ποὺ ἰάθη ἰοσϑ, ἀπ τὸ {πὸ 
ΝΥ θΠ 5, ηῸ σγαηΐθα Πδὺ ῬΥαγ ον ὑπὰ {πὸ ν πνου]α 
56) Ποὺ 0 Κ ππϑαρρονῖθα, 586 ἰε πϑὺ οἰ, ἀπῇ 
{πον γο]οϊοθα ἴῃ ὑπὸ ΟἹ. 
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ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

204.--ΛΕΩ ΝΊΔΟΥ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂ 

Θῆρις ὁ ὁ δαιδαλόχειρ τᾷ Παλλάδι πῆχυν ἀκαμπῆ, 
καὶ τετανὸν νώτῳ καμπτόμενον πρίονα, 

καὶ πέλεκυν ῥυκάναν τ᾽ εὐαυγέα, καὶ περιαγὲς 
τρύπανον, ἐκ τέχνας ἄνθετο παυσάμενος. 

205.--ΤΟΥΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τέκτονος ἄρμενα ταῦτα Λεοντίχου, αἴ τε χαρακταὶ 
ῥῖναι, καὶ κάλων οἱ ταχινοὶ βορέες, 

στάθμαι καὶ μιλτεῖα, καὶ αἱ σχεδὸν ἀμφιπλῆγες 
,σφῦραι, καὶ μίλτῳ φυρόμενοι κανόνες, 

αἵ τ᾽ ἀρίδες, ξυστήρ τε, καὶ ἐστελεωμένος οὗτος 
ἐμβριθής, τέχνας ὁ πρύτανις, πέλεκυς, 

τρύπανά τ᾽ εὐδίνητα, καὶ ὠκήεντα τέρετρα, 
καὶ γόμφων οὗτοι τοὶ πίσυρες τορέες, 

ἀμφίξουν τε σκέπαρνον' ἃ δὴ χαριεργῷ ᾿Αθάνᾳ 
ὡνὴρ ἐκ τέχνας θήκατο παυόμενος. 

206.--αΑαΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ 

Σάνδαλα μὲν τὰ ποδῶν θαλπτήρια ταῦτα βίτιννα, 
᾿εὐτέχνων ἐρατὸν σκυτοτόμων κάματον" 

τὸν δὲ φιλοπλάγκτοιο κόμας σφιγκτῆρα Φιλαινίς, 

βαπτὸν ἁλὸς πολιῆς ἄνθεσι κεκρύφαλον' 
ῥιπίδα δ᾽ ᾿Αντίκλεια' καλύπτειραν δὲ προσώπου, 

ἔργον “ἀραχναίοις νήμασιν ἰσόμορον, 
ἁ καλὰ Ἡράκλεια" τὸν εὐσπειρῆ δὲ δράκοντα, 

χρύσειον ῥαδινῶν κόσμον ἐπισφυρίων, 
πατρὸς ᾿Λριστοτέλους συνομώνυμος: αἱ συνομήθεις 

ἅλικες Οὐρανίῃ δῶρα Κυθηριάδι. 
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ΒΟΟΚ ΥἹἱ. χο{--Ζοῦ 

204.--ΤΒΟΝΙΑΒ ΟΕ ΤΑΒΕΝΤΌΜ 

ΤΉκπιβ, ὑπ ομηἶο νου κου, ὁ. Ἀθαπἤοηΐη Πΐ5 
ογα , ἀοαϊοαϊοβ ἴο ῬΆ]Π]ὰ5. ἷ5. βέγαισ οὐ ἔτ τα] ο, 15 
5.ΠῈ δὰνν υνἱὐἢ σαννο Πάπα ]6, 5. θυ ἀχὸ ἀπ 

Ρΐαπθ, πα [Νἶ5 γονοϊνί προ οἱ] οὔ. 

205.---Βν ΤΗΝΕ ΘΑΜΕ 

ὙΤΠΕΒΕ ἀγ6 ὑπὸ ἴοοὶβ οὐ ὑπὸ σαγροηΐον Τιοοπεϊο 5, 

π φτοονοά ἢ, {π᾿ μαπο, τὰ ρα ἀδνοινον οὔ τνοοί, 
6 ᾿πὸ ἀπ Θοὔγ -θοχ, {ΠπῸ Παστηοῦ ᾿γίπο ποχῦ ἔπ 6} 
ὑπαῦ βἰυῖκος ἢ θοῖἢ ἐπά5, {πὸ στα]6 οἰαϊπηοα 1} 

ὍΟἤτο, {πὸ ἀὙ1}1}-ονν ἀπε γὰ5ρ0, ἀπ] {Π|5 ἤδᾶνν ἀχὸ ν ἢ} 
Ἴϊ5 πάη α}6, {πΠ6 ργοϑιάθπῦ οὐ {πὸ Ογα ΓΕ ; Π5. γτανοϊνίην 
Δ 5 ἃ Πα] απο κ ΟἹ] οἴ5. ἴοο, ἀπ ὑπθβο ἔοι βοῦον- 
ἀγίνευβ ἃπα ἢ]5 ἀοιθ]ο- εὐ σο ἃάΖο---}} πδθὲ οὴ 
ὁραβίηρ ἔγομ ἢ15. σα ΠΠη σ᾽ 6 ἀοαϊοαϊοα το Αἰἴθοπε ψ]ο 
σἶνοβ σύάςο ἴο νους. 
[ο͵ 

9200..-ΑΝΤΙΡΑΤΕΗ ΟΕ 5100ῸΝ 

Τὸ Αρῃγοαϊία ὑπὸ ΗἩδάνθηὶν νὰ ΟἿ] ΘΟ ρα ΠΟ Π5, 
Ἁ}} οὗ οπὸ ἃσδ, οἵνε {πδϑ86 οἱ : Βιθηπα {Π 656 βαηάα]ς, 
ἃ οομηΐον τὸ ποὺ θοῦ, ὑπ Ὸ ροῦν νου κ οὐ 5ΚῚ|64 5Π0ε- 
τη Κουβ, ΡΠ] 6 π5 ἔπ 6 πεῖ, ἀνθ ψΊ ἢ σθα- αν 0] 6, ὑπαῦ 

οομἤηθα Ποὺ εἰγανίησ Παῖϊν, ΑὨτοΙθα Ποὺ ἔαμ, Ιονοὶν 
Ηφύδοϊθα Ποὺ νοὶ], ἤπο ἃς. ἃ βρίἀθυ 5 ψ 6}, πα {πὲ 
ἀλη ξον οὐ Αὐϊβίου!θ, νυ ῃῆο θθᾶγθ Ποὺ ΓΑ Π ν᾿ 5 πάχη, 
6 οΟΙ δα σμακο, ὑπΠ6 σο]α οὐπαιηθηΐ οὗ Ποὺ 5] που 
ἀ Κ|65. 

1 Αν]ϑυο(]οία, 

495 



ΟΠΕΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΟΟΥ 

201.--ΑΡΧΙΟΥ͂ 

Σάνδαλα ταῦτα Βίτιννα" πολυπλάγκτου δέ Φιλαινὶς 
πορφύρεον χαίτας ῥύτορα κεκρύφαλον: 

ξανθὰ δ᾽ ᾿Αντίκλεια νόθον κεύθουσαν ἄημα 
ῥιπίδα, τὰν μαλερὸν θάλπος ἀμυνομέναν'" 

λεπτὸν δ᾽ Ἡράκλεια τόδε προκάλυμμα προσώπου, 
τευχθὲν ἀραχναίῃς εἴκελον ἁρπεδόσιν' 

ἁ δὲ καλὸν σπείραμα περισφυρίοιο δράκοντος 
οὔνομ᾽ ᾿Αριστοτέλεω πατρὸς ἐνεγκαμένα" 

ἅλικες ἀγλαὰ δῶρα, γαμοστόλε, σοὶ τάδε, Κύπρι, 
ὥπασαν, αἱ γυάλων Ναυκράτιδος ναέται. 

208.-.-ΑΝ ΤΙ ΠΑΤΡΟΥ 

Ἢ τὰ πέδιλα φέρουσα, Μενεκράτις" ἡ δὲ τὸ φᾶρος, 
Φημονόη:" Πρηξὼ δ᾽, ἣ τὸ κύπελλον ἔχει. 

τῆς Παφίης δ᾽ ὁ νεὼς καὶ τὸ βρέτας: ἄνθεμα δ᾽ 
αὐτῶν 

ξυνόν" Στρυμονίου δ᾽ ἔργον ᾿Αριστομάχου. 
πᾶσαι δ᾽ ἀσταὶ ἔσαν καὶ ἑταιρίδες: ἀλλὰ τυχοῦσαι 

κύπριδος εὐκρήτου, νῦν ἑνός εἰσι μία. 

209.-- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

βιθυνὶς Κυθέρη με τεῆς ἀνεθήκατο, Κύπρι, 
μορφῆς εἴδωλον λύγδινον, εὐξαμένη. 

ἀλλὰ σὺ τῇ μικκῇ μεγάλην χάριν ἀντιμερίζου, 
ὡς ἔθος" ἀρκεῖται δ᾽ ἀνδρὸς ὁμοφροσύνῃ. 
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201.---ΑΒ ΟἨΙΑΒ 

ΒΙΤΙΝΝΑ υ»'νϑβ {656 βᾶπ1}5, ΡΠ] Θἷ5 {Π6 Ρι}0}6 
ποῦ ἱὑπᾶϊ σοπῆποθ ΠΟΙ νασταηΐ ἢηδ]ν, ἔδιγ-Παῖγθα 
ΑπτοΙθα Ποὺ [3 π ἴῃ τν ]Ὸ ἢ ᾿αγκ5 αβξαγα νη], ΠΟΙ 
ἀδέεπος ἃραϊηβὺ {ΠπΠ6 ν]ο]οπὶ Ποαῖ, Ηούδοϊθα {Π|5 ἤπὸ 
ν 61] ἴον Ποὺ ἔαοθ, υνυοιρηῦ π|καὲ ἀπο ἃ 5016 ου 5 νῈὈ, 
ἃ Πα Αὐ᾽ϑιοϊο εἶα, 0 δαγ5. ΠΟΥ ΤᾺ ΠΟΥ 5. πᾶπη6, {ΠῸ 
5η8 Κο, πεῖ θΘαπ Ἢ} ἀπ] ]εῦ. (Ἕν]5. ἃ}1] οὗ οπε ρὲ, 
ἀν δ! Πρ ἴῃ ἰονν-ἰ νη Ναιογα 5, {πὸ ν οἵου ὑπ 656 το ἢ 
οΥΓ5 το ἐπ 6, Αρηγοαῖο, πὸ ργοϑιθϑῦ ον ον νυ αΐηρ. 

905: -- ἈΝΤ ΤΡΑΤ ΝΗ 

(1ε τυοινιί δϑθηι Οἡ. ὦ Ρὶϊοίμνο.) 

5ΗΕ ὙΠῸ θγίπρα ὑΠ6 5Π065 15. δΜεπθονα 5, 5η6. ψ ἢ 
ἐπα οἵοαῖς ἰς Ῥῃεοποο, ἀπ Ργαχο 516 ψν ΠπΠῸ ΠοΙ]άς 
{πΠῸ σοῦ !εῖ. πὸ τθιρ]α ἀηα βἴαϊαιθ ἀτα ΑρΠνοα θ᾽ 8. 
ὙΠῸ οἤδευϊπρ ἰ5 ἐπ οῖν Ἰοϊηδ πα ἀμα τὑ ἰ5 {πὸ ψοὺκ 
οἵ Αυἱδζοιηαοθιϑ οὐ {πΠ6 δισγυποπίαη ἰα πεῖ. ον ΜΕ Ὲ 
4}} ἔγεο- θοσ σου θϑαηϑ, Ὁ ΟΠ οἴ ρ᾽ ΟΝ ΤΟΤΕ ἰδ πὶ 
Ρογαΐε ἴον ἃγὸ πον ΘΔ 0 ἢ} {Ππ|᾿ὸ ψ ]6 οἵ ὁπ. 

9209.--Βν ΤῊΣ ΞΑΜΕ 

ΒΙΤΗΥΝΙΑΝ ΟὙΤΉΕΕΒΕ “οαϊοαῖοα πα ἴο ἔπε, Ονρυῖβ, 
Δορου πη ἴοὸ ΠΕῚ νον, {πΠῸ τᾶν]. πα σα οὐ {Π ν ΤΟΥ. 
Βυῖὺ 4ο ἐπιοιι, α5 15 ἴῃ ν υνοηΐ, οἶνε Π6Ὶ ἃ ργοὰῦ οἹ Ὁ ἰὴ 
τοίασ ἴον ὑπ|5 ΠΠ{1ῚῸ οπὸ ; 5.6 ἀ5Κ5 πὸ τηογα {πὰ 
ἐπαῦ ποὺ μα πα τὰν 6 οἵ οὴο οαγῦ δηα οὶ] ψν 11} 
ΠΟΥ, 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

210. -ΦΙΛΉΤΑ ΣΑΜΙΟΥ͂ 

Πεντηκονταέτις καὶ ἐπὶ πλέον ἡ φιλέραστος 
Νικιὰς εἰς νηὸν Κύπριδος ἐκρέμασεν 

σάνδαλα καὶ χαίτης ἀνελίγματα, τὸν δὲ διαυγῆ 
χαλκόν, ἀκριβείης οὐκ “ἀπολειπόμενον, 

καὶ ζώνην πολύτιμον, ἅ τ᾽ οὐ φωνητὰ πρὸς ἀνδρός" 
ἀλλ᾽ ἐσορῇς πάσης Κύπριδος ὀπτασίην. 

211.--ΛΕ ΩΝΊΙΔΟΥ͂ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂ 

Τὸν ἀργυροῦν "Ἔρωτα, καὶ περίσφυρον 
πέζαν, τὸ πορφυρεῦν ΤΕ Λεσβίδος κόμης 
ἔλεγμα, καὶ μηλοῦχον ὑαλόχροα, 
τὸ χάλκεόν Τ᾽ ἔσοπτρον, ἠδὲ τὸν πλατὺν 
τριχῶν σαγηνευτῆρα, πύξινον κτένα, 
ὧν ἤθελεν τυχοῦσα, γνησία Κύπρι, 
ἐν σαῖς τίθησι Καλλίκλεια παστάσιν. 

312... ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 

υὔχεο τοῖς δώροισι, Κύτων, θεὸν ὧδε χαρῆναι 
Λητοΐδην ἀγορῆς καλλιχύρου πρύτανιν, 

ὥσπερ ὑπὸ ξείνων τε, καὶ οἱ ναίουσι Κόρινθον, 
αἷνον ἔχεις χαρίτων μεστοτάτοις στεφάνοις, 

215... ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 

"Εξ ἐπὶ πεντήκοντα, Σεμωνίδη, ἤραο ταύρους 
καὶ “τρίποδας, πρὶν τόνδ᾽ ἀνθέμεναι πίνακα" 

τοσσάκι δ᾽ ἱμερόεντα διδαξάμενος χορὸν ἀνδρῶν, 
εὐδέξου Νίκας ἀγλαὸν ἅρμ᾽ ἐπέβης. 
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ΒΘΟΙΕ ΥἹ, χιο- 213 

210.--ΡΗΠΕΓΑΒΘ ΟΕ ΘΑΜΟΒ 

Νονν μαϑὺ ποὺ ἔοι νὰν ἀο01}} ἁμιογοιιβ ΝΊοΙα 5 

παπρ πὶ {πὸ απὸ οὗ Ογρεῖς Ποὺ βαθπάα]ς, ἰοῸΚ5 οὗ Ποὺ 

Ἴπρω ῊΣῚ Παϊν, Ποὺ ὈγΌθηΧ 6. τον {παῦ ἸΔΟΚ ἢ ποὶ 

ἀσοῦγαον, ΠΟΥ Ῥγθοῖοιιβ Ζ0π6, ἀπ πὸ ἐΠίηρ5 οἵ ἡ ΠΪο 
ἃ Τηλ Πὰν ποῖ 5ρθὰκ. βθιιῖ ἤθγα γοι 566 {πὸ ψ Πο]ς 
Ρασοαηῦ οἵ (γυρυ]β. 

211. ΤΕΟΝΙΘΑΒ ΟΕ ΤΑΠΈΕΝΤΟΌΜ 

Ολιπομελ, ΠῸῚ ἵνΊ5}. Πανίηρ 6 θη σγαητθά, Π ας 5 
ἴπ ἔν ΡΌτΟΙ, ἔσο Ογρυῖβ, ΕΠ|Ὸ ΒΠΓνὺ δἰαϊιθεῖο οἵ Τνο, 
ον ἀπἰκκῖεῖ, ὑπὸ Ρυθ]6. οα}] οὗ Ποὺ Τοϑθία. Πμαἰν, 
δὺ ῬΑ] Ο θ 6. θοβοι- απ, ον ὈγΌη Χο ΤῊ ΤΟΥ, ἀ 06] 

« Π6 ὑγοδα Ὀοχ-ννοοά οομ}) {πᾶὸ σαῦ ποτε ἴῃ ΠΟΥ 
Ιοοκκ5. 

213 ΝΙ ΕΒ 

Ρπαυ, Ονΐου, {πῶ {πὸ σοά, ὑπ 5οὸη οὗ [,δἴο, ννΠὸ 
ΡΥοϑΙθ5. νοῦ {πὸ παν εῦ- θοἷαοο, βόθηθ οἵ θϑδαι ]} 
ἄδλποαβ, πᾶν ἴαϊκο Ἰὸν ἴῃ ἀπ ν ΟἿ ἃ5. ογθαὺῦ ἃ5. 5. {πὸ 
Ργαῖσα ὑποι γθοοϊνοβὶ Ὀγ {πὸ οἱ β ἴο πες οἵ ογοννη5 
Ἰολ 66 νυν σταῦτιαε Ομ δἰγλη σοῦ ἀπ οἰξίΖοηβ οἵ 
(τ ἰ ἢ. 

9213. Βν ΤῊΕ ΘΔΜΕ 

51χ πα Πἔν θῈ}}5 πὰ ἀ5 τηδὴν ὑτ]ροάς. ἡϊά ς᾽ ὑπο 
νυ, σ᾽ πη 65, τὸ ὑποῖ ἀἸάϑι ἀφάϊοαξο {Π|15 τα] ει. 
Εν 850 τηδην {ΐπη65, αἴτον ἐθδοῃίηρ ἔν οὐ ἴο {πὰ 
ἀεΠ σ!ὔβουηθ σου. οἵ το, αἸά5Ε ποῖ τποιπΐ {ΠῚ 
5ΡΙ Πα οΠανῖοῖ οἵ σ]ουϊουβ νἱοΐουν. 

1 56. νγὰβ Ῥγθβιια Ὀ]ν ἔγοιη [5Ρ0ο5, [05 ΨΟΠΘη Ὑγ6ΓῸ 
οοΙοὈγαύθα ἴον {πο ὶν Παϊτν, 
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ΘΟΕΑΒΕΚ ΑΝΤΗΘΙΘΟΟΥῪΥ 

214- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Φημὶ Τέλων᾽, ἹΙέρωνα, ΠΠολύζηλον, Θρασύβουλον, 
παῖδας Δεινομένευς, τὸν τρίποδ᾽ ἀνθέμεναι, 

ἕξ ἑκατὸν λιτρῶν καὶ πεντήκοντα ταλάντων 
Δαμαρέτου χρυσοῦ, τᾶς δεκώτας δεκάταν. 

215ὅ.- -ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Ταῦτ᾽ ἀπὸ δυσμενέων Μήδων ναῦται Διοδώρου 
ὅπλ᾽ ἀνέθεν Λατοῖ μνάματα ναυμαχίας. 

216.--ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 
-' “- Ἀ Ἐν Ἁ 7 , δ᾽ » ’ 

«Οσος καὶ “3ἸῶσΩ σωτήρια τον ἀνέθηκαν" 
τς “- Ἀ θ ’, μεν Χ ἮΝ “ ἧς ΄- ΕῚ ,ὔ 

ὥσος μὲν σωθεῖς, Σωσὼ δ᾽ ὅτε Σῶσος ἐσώθη. -- 

211.-.-ΤΟΥῪ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Χειμερίην νιφετοῖο κατήλυσιν ἡνίκ᾽ ἀλύξας 
ἢάλλος ἐρημαίην ἤλυθ᾽ ὑπὸ σπιλάδα, 

ὑετὸν ἄρτι κόμης ἀπομόρξατο" τοῦ δὲ κατ᾽ ἴχνος 
᾿βουφάγος εἰς κοίλην ἀτραπὸν ἵκτο λέων. 

αὐτὰρ ὁ πεπταμένῃ μέγα τύμπανον. ὃ σχέθε χειρὶ 
ἤραξεν, καναχῆ δὶ ἴαχεν ἄντρον ἅπαν. 

οὐδ᾽ ἔτλη Κυβέλης ἱ ἱερὸν βρόμον ὑλονόμος θὴρ 
μεῖναι, ἀν᾽ ὑλῆεν δ᾽ ὠκὺς ἔθυνεν ὄρος, 

δείσας ἡμιγύναικα θεῆς λάτριν, ὃς τάδε ἱΡείᾳ 
ἐνδυτὰ καὶ ξανθοὺς ἐκρέμασε πλοκάμους. 

1 Ὁ πη» οἵ (6. πιοϑὺ ἔδιηοιιβ δῃ ργθοίοιιβ οἤθυιησθ αὖ 
19.610}, ἀοα!οαΐθα Τὴν {πὸ ΘΙ ΟΠΙἢ ῬΥ]Π065 ἀἔίθυ. 061 νϊοῦουν 
ον ιν {πὸ (τ πα σι ηΐδη5, νυν ΒΊ0ἢ. νὰ. σομθιη ρου ν νυ 10} {110 
Ῥαΐ016 οὗ Β] Δ ΠΗ]. 
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ΒΘΟΟΘΚΌΨΥΙ: 214:217 

91]14-- Βν ΤῊΗΕ ΘΞΑΜΕ 

1ϑὰὺ {παὶὺ ὅεἸο, Ηἴδνο, ΡΟΪν Ζο 5, ἀπ ΤΠ να  ν θα} 115, 
{π᾿ 505 οἵ Π᾽πομηθποβ, ἀδαϊοαϊθα {πὲ ἐτροα ᾿ νυ εῖρ- 
ἴπν εν τα] οπβ ἀπα δἷχ μαπγθα ᾿ϊΐγας 5 οὐ Πλαμηάγο- 
εἴδη 5. σο]ά, ἃ {{{ὴ6 οὗ {πὸ {{π|6.Ὁ 

215.---Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΤΉΕΞΕ 5Π16145., νοὶ του πεῖν ἔθος ὑπ6ς Μεας5, ἐμ ς 
ΘΠ] ογ5. οὗ Π)]οάοτιιβ. ἀδαϊοαϊεα το 1 ,εἴο ἴῃ ΠΙΕΠΊΟΙῪ οἵ 

{ΠπῸ βϑὰ-ἤσῃ 

210.--ΠδῪ ὙΗῈ 5ΔΜΕῈ 

ϑόβξῦβ ἃπα 5080 ἡδαϊοαξοα {15 ({τ]ρ0 4) ἴῃ ἐπα πκε 
ἴῸγΓ θεΐηρ 50 βᾶνεα, ϑοβιιβ θθοαιθα ΠῈ ννὰβ. 50 βᾶνϑα 
ἃ πα ὅοβο θεδοδιι5ε ϑόϑιιβ ννἂβ 50 βϑᾶνβα. 

ΟΥ ΞΞΞΒΥ ΤΗΝ ΘΆΜΕ 

ΤῊΕ ρῥυϊεβδὺ οὔ θα, νυ πθη ἰαἸκίη 5 6] του το ἀπὲ 
υυἱηΐον σπου -ϑῦοσ. Π6 Θηΐουθα {ΠῸ Ἰοποὶν οἄνο, πα 
1ι5ὲ ψὶρεαὰ {πὸ 5πὸν οἱ ἢἰβ. Παῖν, ψθ. (Ο]]οννπ 
ΟΠ [ν18 5ἴερβ ἐμὴ ἃ ᾿ἴθη, “νοι οῦ οἵ σα Έ1}6, ἰπἴο 
1Π6 ΠΟΙ ]ον νὰν. δ ΠῸ νΠ}} Οὐϑργεαα Ππαπα θεαὶ 
1 σγοαῦ ἴαθοι ἢ 0] ἀμ ἐπ γΠο0]6. ον 
τὰς ἢ ὑπΠῸ σϑοὰπα. ΝὸΥ αἸα {πὰ ννοοα]απα Ἰ»εαβὶ 
ἄστεα ἴο ΒΌΡΡους τπηΠ6 ΠοΙν Ροοῖη οἵ (ὑμεῖς, "υΐ 
ΤΠ 6 βἰναῖοῦ τθῷὸ {πὲ ογοϑῦ- οἶδα Π1]], ἴῃ. ἀγεοδά 
οἵ τΠ6 Πα} ῈὉ- ΣΙ 5 ἢ βευνδηΐῦ οὔ {πὸ σοάάεϑ55, Ὑπὸ παῖ 
ἀεαϊοαῖεα ἴο ΠΕΡ ὑποθὲ ΤῸ} 65. ἅπ4 {Πῖ5. Πῖ5. γε ]ονν 
Παΐν. 

2 ΤΠ διεεήζα ᾿ὔτα νυνὶ θα δὴ 15] σα] Ποαμς ἃ πηοιηῦ. 
95.Α ςοἴῃ Πνϑῦ βίσιιοκ Ὀν ᾿)αμπηατγοίθ, νυ το οὗ (ἀο6]ο. 
4 7,αε. οἵ ὕπο {{π|Π|6 γος [6}} ἰο {π6 ΡΓΪΠ ΘΟ 5, 
δ᾽ Οἱ διε] Δ}}15. 
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ΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

218. -αΑσβλκαάαιοῦ 

ἱΚειράμενος γονίμην τις ἄπο φλέβα Μητρὸς ἀγύρτης 
Ἴδης εὐδένδρου πρῶνας ἐβουνοβάτει: 

τῷ δὲ λέων ἤντησε πελώριος, ὡς ἐπὶ θοίνην 
χάσμα φέρων χαλεπὸν πειναλέου φάρυγγος. 

δείσας δ᾽ ὠμηστέω “θηρὸς μόρον ὡς αὔγαξε, 
τύμπανον ἐξ ἱερᾶς ἐπλατάγησε νάπης. 
ὦ μὲν ἐνέκλεισεν φονίαν γένυν, ἐκ δὲ τενόντων 
ἔνθους ῥομβητὴν ἐστροφάλιζε φόβην" 

κεῖνος δ᾽ ἐκπροφυγὼν ὀλοὸν μόρον, εἴσατο “Ῥείη 
θῆρα, τὸν ὀρχησμῶν αὐτομαθῆ Κυβέλης. 

219.--ΑΝΤΙ ΠΑΤΡΡΟΥ 

Ἔκ ποτέ τις φρικτοῖο θεᾶς σεσοβημένος οἴστρῳ 
ῥομβητοὺς δονέων λυσσομανεῖς πλοκάμους, 

θηλυχίτων, ἀσκητὸς ἐὐσπείροισε κορύμβοις, 
ἁβρῷ τε στρεπτῶν ἅμματι κεκρυφάλων, 

ἴθρις ἀνήρ, κοιλῶπιν ὀρειάδα δύσατο πέτραν, 
Ζανὸς ἐλαστρησθεὶς γυιοπαγεῖ ζνιφάδι. 

τὸν δὲ μέτ᾽ “ἀρρίγητος ἐπείσθορε ταυροφόνος θήρ, 
εἰς τὸν ἐὸν προμολὼν φωλεὸν ἑσπέριος" 

ἀθρήσας δ᾽ εἰς φῶτα, καὶ εὐτρήτοισιν ἀὐτμὰν 
μυκτῆρσιν βροτέας σαρκὸς ἐρυσσάμενος, 

ἔστα μὲν βριαροῖσιν ἐπ᾽ ἴχνεσιν" ὄμμα δ᾽ ἑλίξας 
βρυχᾶτο σφεδανῶν ὄβριμον ἐ ἐκ γενύων. 

ἀμφὶ δέ οἱ σμαράγει μὲν ἐναυλιστήριον ἄντρον, 
ἄχει δ᾽ ὑλάεις ἀγχινεφὴς σκόπελος. 

αὐτὰρ ὃ θαμβήσας φθόγγον βαρύν, ἐ ἐκ μὲν ἅπαντα 
ἐν στέρνοις ἐάγη θυμὸν ὀρινόμενον" 

412 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. 218--219 

218. -ΑἸ ΑΒ 5 

Α ΒΕΘΟΙΝΟ δαπιο μυ]οϑὺ οἵ Οὐ} ε]ς ννὰβ υναπάουϊηρ 

ἘΠγοι σὰ. ἐπ6 ἀρὶαπμ ἔοτοϑίβ οἵ [48,. ἀπά ἔπετα τπεὶ 

τη ἃ παρσο Ἰΐοπ, 5 Πα οῪν ἐῃγοαῦ ἀγολα Ἢ}}ν σαρίηρ 
5 ἐποὰρ ἴο ἄδνοιν ᾿ἶηη. ΤΠθη ἴῃ ἔραν. οἵ {πὸ 

ἀδαῖῃ ἐμπὰῦ ἔποθαὰ ᾿ἶπι ἴῃ ἰἰ5 τἀνθπίηρ αν, ΠῸ 

υδαῦ πὶ τατηθοιν ἔγοῦν Π6 πον στονο. Πα Ἰίοῃ 
5ῃηπὲ ἴξ5 τηπγάδγοιιβ τποὰΐῃ, ἃπὰ ἃ5 ἰῇ ἰἴςοῖ [8]} 

οὔ αἰνίπο ἔγεηζν, θα σαπ ἴο ἴοββ ἃπα νν ἢ ]7] 15. Τὰ πο 

ἁθοὰδ 15. πθοκ. ῖ πὸ ἰἰπι5 οϑοαρίπσ ἃ ἀνθ [μ] 

ἀδαὺ ἀδαϊοαῖθα ἴο ἔπδὰα ὑπὸ εαβὺ {πὰ Πδα ἐδαρὶ 

1561 πεῖ ἄδποθ. 

219..-ΑΝΤΙΡΑΤΕᾺΕ 

ΟσΑρερ Ρν ἔπ ἔμσν οἵ {πὸ ἀγοδα ἢ] σοί 685, 
τοββίηρ ἷβ ἰοοκβ ἴῃ υνἱἹὰ ἔγεηζν, οἰου πο ἴῃ ΟΠ] Δ Π᾿ 5 

γαϊσηθηΐ υνἱς ἢ νν 6}}- Ο] αἰ ἔθ ἔγεβθοβ ἃ ἃ ἀαϊπὲν ποιϊο 

Παῖγ-τ- σα], ἃ απο} ομσ6 ἴο0Κ 5Π 6] 6. ἴῃ ἃ πποιηϊαϊη 

σΆν ΘΙ, ἀγίνοη Ὀγ {Π6 πα θη 5ηον οἵ Ζει5. Βυΐ 

εππαὰ μη, σπβΠ 6 ἴῃ ἀΠ5Πἰνουΐηρ ἃ Ἰίοῃ, ΒΙῸΣ 
οἵ 115, τοϊαγηίηρ, ἴο Πὶ5 ἄδπ 'ἰπ {πε Ἐνεπίηρ,, γῆ 

Ἰοοκίησ οἡ ἔΠπ6 τῆλ, ΒΕ Πσ ἴπ 5. ΒΠΆΡΟΙΥν ὙΌΡΕΝΕ 

{Π6 ἐρώρ ον οἵ πυμπαπ ἢ 651}, δἰοοα 511] οὰ. 5 βἔασαν 

[εοῖ, θὰδ γ Π]Πησ 15. ὄγεβ γοαγθα Ἰοια]ν ἔγου Πγῖξ 
στοοᾶν ᾿ἰᾶν8. ΤΠῸ οᾶνθ, ἢἷ8. ἄεπ, ὑπιυπάθυθ ἁτουππα 
Πἴπι ἀπά ἔπῸ ννοοα θα ρϑὰκ ἐπαΐ τπουπὲς πἰσ ἕο {ῃς 
οἹουας. βοῆοθβ ἰΙοσα. Βαΐ {πὸ ρυϊοβὲ ϑἰανεεα Ὀγ ἐπε 

ἀδῈΡ νοΐος ἔε! Ὁ 411 8. βεινγοα βριυῖῦ θγΌκΚοῖ ἴῃ ἢϊς 
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ΘΟΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟῪΥ 

ἀλλ᾽ ἔμπας ἐρίμυκον ἀπὸ στομάτων ὀλολυγὰν 
ἧκεν, ἐδίνησεν δ᾽ εὐστροφάλιγγα κόμαν" 

χειρὶ δ᾽ ἀνασχόμενος μέγα τύμπανον, ἐπλατάγησεν, 
« ͵ [π 

δινωτὸν 'Ῥείας ὅπλον ᾿᾽Ολυμπιάδος 
Ἁ ΄' » ’ . » Ὁ Ἀ 2 ,ὔ 

τὸ ζωᾶς ἐπαρωγόν: ἀήθεα γὰρ τότε βύρσης 
ταυρείου κενεὸν δοῦπον ἔδεισε λέων, 

᾿] Ἀ ἈΝ » »ὼ» ες 0, ᾽ “ 

ἐκ δὲ φυγὼν ὥρουσεν. ἴδ᾽ ὡς ἐδίδαξεν ἀνάγκα 
, 2 “ Μ ᾽ .«Λ πάνσοφος ἐξευρεῖν ἔκλυσιν ᾿Αἴδεω. 

230.---ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂ 

Σάρδις Ἰ]Πεσσινύόεντος ἀπὸ Φρυγὸς ἤθελ᾽ ἱκέσθαι 
ἔκφρων, μαινομένην δοὺς ἀνέμοισι τρίχα, 

ἁγνὸς ΛΑτυς, Κυβέλης θαλαμηπόλος' ἄγρια δ᾽ αὐτοῦ 
ἐψύχθη χαλεπῆς πνεύματα θευφορίης, 

ἑσπέριον στείχοντος ἀνὰ κνέφας" εἰς δὲ κάταντες 
ἄντρον ἔδυ, νεύσας βαιὸν ἄπωθεν ὁδοῦ. 
΄“ Ἀ 7 » Ν Ν ᾽ “ -» τοῦ δὲ λέων ὥρουσε κατὰ στίβον, ἀνδράσι δεῖμα 

, 2 .] 3 δὲ9.5 Ἁ ΝΜ 
θαρσαλέοις, Γάλλῳ δ᾽ οὐδ᾽ ὀνομαστὸν ἄχος, 

ὃς τότ᾽ ἄναυδος ἔμεινε δέους ὕπο, καί τινος αὔρῃ 
δαίμονος ἐς στονοὲν τύμπανον ἧκε χέρας" ] 

οὗ βαρὺ μυκήσαντος, ὁ θαρσαλεώτερος ἄλλων 
τετραπόδων, ἐλάφων ἔδραμεν ὀξύτερον, 

Ἀ Ἁ }] ’ 1 »“» , ᾽ Ἁ ’ 

τὸν βαρὺν οὐ μείνας ἀκοῆς ψόφον" ἐκ δὲ βόησεν' 
“ Μῆτερ, Σαγγαρίου χείλεσι πὰρ ποταμοῦ 

ἱρὴν σοὶ θαλάμην, ζωάγρια, καὶ λαλάγημα ] 
τοῦτο, τὸ θηρὶ φυγῆς αἴτιον, ἀντίθεμαι." β 

221.--ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ 

Χειμερίην διὰ νύκτα, χαλαζήεντά τε συρμὸν 
καὶ νιφετὸν φεύγων καὶ κρυόύεντα πάγον, 

᾽ 
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ΒΟΟΚ ΜΡ]. 219--221 

υγθαβί. Υδῦ πὸ υἰΐζουο ἔγοπὰ. [γ15. ᾿ρ5 ὑπὸ γμἱδγοίησ 
Βῃγ]6Κ ὑπὸν 86, ἃπα ἰοβθθα ἢἰθ. νη] ηρ ἸΟΟΚ5, 
ἁηἃ Πο]άϊηο παρ 8 ογδαῦ ἐαπλθ οι, ὑΠ6 γονοϊνίηρ; 
ἰηβέσασηθηξ οὗ ΟἸγρίαπ ἤπθα, πὸ θυ»εαὺ 1, πᾶ [Ὁ 
νγὰ5 6 βανίοιν οἵ 15 ΠῸ ; ον πὸ Ἰίο Πδαυίηρ ὑπ 6 
παπδποσαβίοιη θα, ΠΟΙ]ονν θοοι οὗ π6 θ}}]}5. πα νγὰς 
αἴναϊα πα ἴοοῖ ἴο ἤϊοῦ. 566 ον 411-νῖ86. πϑοθϑοὶδν 
ταπ οὐ ἃ τη 5 Οἵ δβοᾶρὸ ἔγοση θα} ! 

290.--ΒΠΙΟΒΟΟΕΙΘΕΞ 

ΟΗλΒΤΕ Αἴγβ, {πῸ6ὶ ρεὶάθα 1 βευνδηὺ οὗ Ουρθοεῖς, ἴπ 
ἴγεηζυ σίνίπρ Πὶβα ψ ἃ αν ἴο ὑπΠ6 νὶπα, νυ ]5ῃεα 
ἴο γϑλο ἢ) αν 15. του Πυν σία ῬΘβϑίπιβ; Ὁ ν Π 6 
πΠ6 ἄατκ οἵ δνεηϊηνσ [6}}] ἀρὸπ πὶ ἰπ 5. ΘΟι86, 
{ΠηΠ6 ἤδσγοθ ἔδγνοιι" οἵ [15 ἷζεν. δοβϑίαϑυ ννὰβ οοο]ϑα 
ἃ πη6 Π6 ἴοοῖς 5Π 6] του ἴῃ ἃ ἀΘϑοθπαϊηρ σαν ΘΟ Π, ὑπ Π] Πρ; 
5146 ἃ [{Ππ ποτα ὑπὸ τοδα. Βυὺ ἃ ]|ἴοπ οδτηδ 
ϑυνΠν οἢ ἢἶ5. ἔγαοῖκ, ἃ ἔθυτον ἴο γᾶν τη ἃ πα ἴο 
᾿ϊ ἃἢ ἱπΠΟΧΡΥΘΒ510]6 νοοΘ. Ηδ ἱοοά. ϑρδϑϑοῇ]θβ8 
ἴγοπὰ δα ἀπ γ᾽ βοιηθ. αἰἰνίηθ. 150] 0π μι ἢϊς 
παπὰὶ ἴο εἶς. βοιπαϊίηρσ ἔα θοισ. Αὖὐ 115 66} ΤΟΔῚ 
{ΠπῸ τηοϑὺ οοπταρθοιϑ οὗ οαϑῖς τὰ ΟἹ ααΐοίτον {Πδη 
᾿ ἀδεῖ, ὕπηῦ]6 τὸ θεδν πὸ ἀδδρ ποῖδ ἴπ 19 ΘΆ15, 
ἅη4 Πδ οὐθά ουὖ, “Οτοαῦ Μοίπον, θγν {πὸ Ραηὶκ5 οὗ 
πΠ6 ϑαπραγίαθ 1 ἀδάήϊοιξο ἴὸ {Ππ 66, ἴῃ {πάη Κ8 ΤῸΝ ΤὴΥ 
"6, τὰν πον ἐδμαίαγηο 5 ἀπ {Π|18. ποῖθν ἰπϑυππηθηΐ 
ὑπαῦ οαϑδα ἀπ ς ̓ ΐοη ἴο ἢν.» 

231. Τ᾿ ἘΟΝΙΏΑΒ 

Γηπούση {πὸ ψ]ηΐνν πἰρὶῦ ἀπε ἀγίνίηρ Πα]], Π ν  πηρ; 
(νου ἀΠπ6 σηονν ἀπε] Π᾽ τον ροσῦ, αὶ Ἰοη οΪ ἃ ἀπά 50] ὰγν 

1 366 ποχῦ ποίο. 
5 ΤΏθ56. ογ6 γϑοθρύίδοϊοβ ἴῃ ὙΠ ]0 ἢ} ὉΠ6 οὔσῃ οὗ {Π686 

οαδίγαύθα ρυϊθϑίβ νου ἡ δροβι θῇ. : 
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ΘΟσΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΟΟΥ 

μουνολέων, καὶ δὴ κεκακωμένος ἀθρόα γυῖα͵ 
ἦλθε φιλοκρήμνων αὗλιν ἐς αἰγινόμων. 

οἱ δ᾽ οὐκ ἀμφ᾽ αἰγῶν μεμελημένοι, ἀλλὰ περὶ σφέων, 
εἴατο Σωτῆρα, Ζῆν᾽ ἐπικεκλόμενοι. 

χεῖμα δὲ θὴρ μείνας, θὴρ νύκτιος, οὔτε τιν᾽ ἀνδρῶν 
οὔτε βοτῶν βλάψας, ὠχετ᾽ ἀπαυλόσυνος. 

οἱ δὲ πάθης ἐ ἔργον τόδ᾽ ἐὐγραφὲς ἀκρολοφίτᾳ 
Πανὶ παρ᾽ εὐπρέμνῳ τᾷδ᾽ ἀνέθεντο δρυΐ. 

922.-. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ 

Μυριόπουν σκολόπενδραν ὑπ᾽ ᾿Ὡρίωνι κυκηθεὶς 
πόντος ᾿Ιαπύ; γων ἔβρασ᾽ ἐπὶ σκοπέλους" 

καὶ τόδ᾽ ἀπὸ βλοσυροῦ σελάχευς μέγα πλευρὸν 
ἀνῆψαν 
͵ ΄ ὔ, ᾿] ’ 

δαίμοσι βουφόρτων κοίρανοι εἰκοσόρων. 

2985...-.Α Ν ἸΤΙΙΑΤΡΟΥ 
,ὔ ’ὔ , “ Λείψανον ἀμφίκλαστον ἁλιπλανέος σκολοπένδρης 

-“ ΄ .7 

τοῦτο κατ᾽ εὐψαμάθου κείμενον ἠϊόνος, , 
δισσάκι τετρόργυιον, ἅπταν πεφορυγμένον ἀφρῷ, 

“ ἈΝ 

πολλὰ θαλασσαίη ξανθὲν ὑπὸ σπιλάδι, 
ἴω Ρ Η ΄ 

“Ἑρμῶναξ ἐκίχανεν, ὅτε γριπηΐδι τέχνῃ 
: Ἁ » ᾿' ᾽ ΄ Γ 

εἷλκε τὸν ἐκ πελάγους ἰχθυόεντα βόλον' 
΄ Ι ΞΟ ’ ἃ “Ὁ “ 

εὑρὼν δ᾽ ἠέρτησε ἸΤαλαίμονι παιδὶ καὶ ᾿Ινοῖ, 
. 7 » 

δαίμοσιν εἰναλίοις δοὺς τέρας εἰνάλιον. 

2241.- ΕΟΔΏΩΡΙΔΑ 

ὐἰνάλιε λαβύρινθε, τύ μοι λέγε: τίς σ᾽ ἀνέθηκεν 
ἀγρέμιον πολιᾶς ἐξ ἁλὸς εὑρόμενος ;--- 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹΙ. 221--224. 

ἀπε ᾿παορα ϑὑυ Και πὶ 41] 1{5. Ππὰ}}5 οαπηθ ἴο {Ππ6 [Ὁ] ἡ 
Οὗ {πῸ σοιῖ-Ποτας ποὺ Ππαιηΐ ὑπ6 οἢἢς, ΓΠΘν, πὸ 
ἸΟΠΡῸΥ Δηχίοιβ ἴον {πεῖν οοαΐδ, θὰ ον ὑποιηβοῖνοβ, 
βαῦ ΟΔ]]ΠἸησ Οἢ Ζει5 ὑπΠ6 ϑανίουσ. Βυΐῦ ὑπ ᾿δαβῦ, 
ὑπ Ἀεαβρὺ οἵ {πς πὶρ]ῖ, νναἰτῖπρ {11 {Π6 βἴουση τνὰβ 
Ραβί, ννεπῦ ἀὐνὰν ἴγοην {πΠ6 014 νοῦ Πυγτϊηρ᾽ τηλη 
ΟΥ θδαβέ. ΤὋ Ῥδαὴ {πὰ σοῦ οἵ ὑπδ τηοιιηζαΐη Ρ ΘΔ Κ5 
ὑπὸν ἀφαϊοαϊεα ὁπ {{Π||5 ἘΠ1ΟῸ Κ-ϑξοτηνη θα οἂἱκ {Π|18. ψν 6}}- 
᾿πηποα ρμἱοεΐαγε οἵ νυ μαὺ 66] ἔῃ θη. 

999. ΤΗΒΟΠΟΒΙΌΑΒ 
ΤῊΕ 568 αἰβυα θα ἀπάθν πὸ τὰγϑ οἵ Οὐοη νναϑποῆ 

ἀϑῃονο ὑπὶ5 ἱἐποιβαπα-οοῖο ας βοο]οροπαάτα ἢ ὁπ. ὑπὸ 

ΤΌΟΚ5 οὗ Ϊαργυρῖα, ἀπαὰ ἔΠ6 πιαβίουβ οὐ ὑπὸ ἀδορ-Ϊ οι 
ἔυναηΐγ-οαγ αὶ σΆ] 6 ν5 ἀδαϊοαϊεα το ὑπΠ6 σοάβ ὑΠ15 ναϑὶ 
γ1}0 οὔ {πὸ ΠΙάδοιιβ τη ϑ θυ. 

229.--ΑΝΤΙΡΑΤΒΕ 

ΤῊΙ5 μηδ αἰεα οαν οὗ ἃ 5θα- να  δΥ]πηρ᾽ ΒΟΟ]Ο ἢ ἄνα 
᾿οἰρῃῦ Τα  Ποῖη5 Ἰοηρ', 411 08] τυ} ἔθατη ἐπα ἴοῦπ Ὀν 
{Ππ6 γτΌΟΚβ, νγὰβ ἔθ πα ᾿γίπρ ὁ. ὑΠπ|5. βαηἦν θόΔῸἢ 
"γ Ηδϑυηοπαχ θη, ἴῃ Ρυσβας Οὗ 15. ΟΑ]]Πηρ ἃ5. ἃ 
9 Πδυτηλη, 6 νγὰβ αὐαννίηρ πὶ 5. Πα] οὐ 5}, ἀπά 

᾿ Βανίηρ ἰοιπα τἢ Πα Πρ Ὁ πρ ἃ5 ἃ οἵ ἕο ἴπὸο ἀπά 
Ποὺ 50ὸη Ραϊδϑιηοη, οἴϊουϊπρο ἴο 6 ἀεϊτῖος οὗ {πὸ 568 
ἃ τηοηβίοιυ οἵ {Π6 568. 

294-. ΤΗΒΟΟΕΙΌΑΒ 

ΘΠΈΕΙΙ, ΙΔ ἢ οὔ ἴῃ6 ἄδορ, [61] τη ψῆηοὸ ἐοιηΐ 
{Ππ66, ἃ θοοΐγ νοι ποσὰ ὑΠ6 στὰν 56, πα ἀραϊοαϊοῦ 

1 ἐς ΝρΟΪ]οροηνα ἡ 15 ΠΟῪ ἴῃ τοῖς {πὸ Ῥαϊῦτννοσηι, Ραΐ, 
πη]0 55 {Π|5 ἀπ {πὸ ΓΟ] ον ἱπρ ορίσγατη ἃν ἔαοούϊοιιβ, ᾿Ὁ ΠΡ ΔΒ 
ὮΘΓΘ ἃ ΤΠ} ΠῸ ΤΟ ΠΒζου, 

417 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

, » “ , ’ὔ » τῇ ͵  

παίγνιον ἀντριάσιν Διονύσιος ἄνθετο Νύμφαις 
(δῶρον δ᾽ ἐξ ἱερᾶς εἰμὶ ἸΤελωριάδος,) 

πὰ , Χ Ἄ; 5 , ὁ υἱὸς Πρωτάρχου: σκολιὸς δ᾽ ἐξέπτυσε πορθμός, 
ὄφρ᾽ εἴην λιπαρῶν παίγνιον ᾿Αντριάδων. 

295.---ΝΊ] ΚΑΙΝΕΤΟΥ 

Ἡρῷσσαι Λιβύων, ὄρος ἄκριτον αἵτε νέμεσθε, 
αἰγίδι καὶ στρεπτοῖς ζωσάμεναι θυσάνοις, 

τέκνα θεῶν, δέξασθε Φιλήτιδος ἱερὰ ταῦτα 
δράγματα καὶ χλωροὺς ἐκ καλάμης στεφάνους, 

ἅσσ᾽ ἀπὸ λικμητοῦ δεκατεύεται: ἀλλὰ καὶ οὕτως 
Ἡρῷσσαι Λιβύων χαίρετε δεσπότιδες. 

220.--ΛΕΩ ΝΙΔΑ 
“ΟΣ ᾽ 7 7 Ὶ ’ὔ “ ὄν ““ 

Τοῦτ᾽ «ολίγον!» Κλείτωνος ἐπαύλιον, ἥ τ᾽ ὀλιγῶλαξ 
“ ΄ δ. Ν ᾽ ΄ 

σπείρεσθαι, λιτός θ᾽ ὁ σχεδὸν ἀμπελεών, 
΄-΄ Ἷ ΞΕ -“ ν , 5 ᾿] ΕῚ ἈΝ Α͂ 

τοῦτό τε Τῥωπεῖον ὀλιγόξυλον: ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτοις 
’ 5 " 5» 3 7 ΕΣ, 

Κλείτων ὀγδώκοντ᾽ ἐξεπέρησ᾽ ἔτεα. 

221.--ΚΡΙΝΑΓΌΟΌΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ͂ 

᾿Αργύρεόν σοι τόνδε, γενέθλιον ἐς τεὸν ἦμαρ, 
Πρόκλε, νεύσμηκτον Ἰδουρατίην κάλαμον, 

εὖ μὲν ἐὐσχίστοισι διάγλυπτον κεράεσσιν, 
εὖ δὲ ταχυνομένην εὔροον εἰς σελίδα, β 

πέμπει Κριναγόρης, ὀλίγην δόσιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ θυμοῦ 
πλείονος, ἀρτιδαεῖ σύμπνοον εὐμαθίῃ. 
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ἔπ6 6 Π616.--- 1 55. 5οὸὴ. οἵ Ργοξαγομι5. ἀοαϊ!οαϊοά 
"6 ἃ5. ἃ θ]αγ προ ον {Π6 Ν  ρΠ 5 οὗ {πΠῸ στοῖίο. 
ἀπ ἃ οἷν ἔγοσὰ {πὸ Πποὶν Ῥο]ουίαι. οοαβϑῦ, ἀπ {πὲ 
γνᾶνοϑ οἵ ὕπ6 νη ῖπο σἤΠληη6] οαβῦ πλ6 ἀ5ΠοΥ ἴο 6 
ἐπ Ρ]αγ τ ῖηρ οὔ {ΠῸ 5166Κ Ν ρΠ5 οἵ ὑπὸ στοῖζο. 

22ῦ.-ΝΙΟ ΔΕ ΝΕΤΌΒ 

ΗπκποῖΝεβΒ οὔ ὑπὸ ΤΡγαηθ, σὲ ἢ τἐαιεα 
σοαῦ-Βκἴη5, ὙΠῸ Παυπηῦ {Π|15 πηοιπξαΐη ἘΠ, ἀλπρ οΥ5 
οὔ {πὸ σοάξ, ἀοοορὺ ἤῸπ ΡΠ]  ἰϊ5. {πΠ6 56 οοπδθοναῖοα 
9ῃδανδϑ δηα ἔγ6 59} σαυ]αηάς οἵ οἴγανν, πὸ {1} {πὸ οὗ 
15. ὑπυθϑηϊηρο: θὰδ ὄνθη 80, 11] 81] ἴο γβϑ, Η δγοΐ 68, 
Βον ΘΛ αἰ σὴ ἰΔ 4165 οἵ {πΠ6 ΓΙ γ Δ η8. 

220.- ΠΕΟΝΙΑΒ 

ΤῊΙΒ 15. ΟἸ1το᾽ 5 Π ]6 οοὔξαρο, ὑΠ|15. 15. ΠΕῸῸ σἐνῖρ οὗ 
Ι᾿ πα ἴο 5ουν, ἅμα ἐπε βου πὲν νἱπογαγα Παν Ὀν, ὑΠὶ5 
ἰ5. ἢῖβ. Ραΐοῃ οἵ Ὀγαβηννοοά, Ραΐ Ἔα ΟἸτο βαϑβδὰ 
εἰρ} νῦν γοδῦβὲ 

221... ΟὈἘΙΝΑΟΘΟΙΝΑΒ ΟΕ ΜΥΤΙΠΕΝΕ 

ΤῊΙΒ 5|Πν 60 Ρ6Π-Πῖ}, νυ Ἱ Ὁ} 115 πον }ν ΡΟ] 5Π 64 ΠΟΙΆ ον, 
ὨΙσΘΙν τηοι] θα 1} ὕννο ϑαϑῖϊν αἰντα ἴη ο᾽ ΕἾ}05, ΤΠ] ρ; 
5110 ἢ ανεὴ ἤἥονν ονοὺ {Π6 τ ρΡ] α]ν τυ θη ρᾶρο, 
(ὑπ ρΌγ 5. βθηαἦθ γοῖ, ῬΊΌΟΪ5, ἴῸγ νοῦν ὈἰΡΕΠαν, ἃ 
ἢπ016 τοκοη οἵ σγοαῦ ἃ δοϊίομ, νν ΒΊΟΝ 1}}} γι ρλτ ΐΖα 
Ὑ ἢ γοῦ πον Ἱν ἀοαιίτθα γοδλΠΠη 655 ἴῃ θα πη ρ. 

11 ΖΟ]]ονν ἴἰπ ᾿ἴπ6 2. 1)1615᾽ δηλ τῖοη νεοσμήκτῳ δούρατι σύν 
ὑγ ΒΙ6ἢ, ἐποιρἢ πού, 1 ὑμτ1ης, τἱρηῦ, σῖνοβ ὑπ 6 ΓΘ αἰ" 66] 5Β6η86. 
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298.--ΑΔΔΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ 

Αὔλακι καὶ γήρᾳ τετρυμένον ἐργατίνην βοῦν 
ἴΛλκων οὐ φονίην ἤγαγε πρὸς κοπίδα, 

αἰδεσθεὶς ἔργων: ὁ δέ που βαθέη ἐνὶ ποίῃ 
μυκηθμοῖς ἀρότρου τέρπετ᾽ ἐλευθερίῃ. - 
7. Α. Ῥοίύ, Ογεοεῖ Γουε ϑοτιη8 απὰὶ Ερισγαηιδ, ἴ. Ῥ». 19 ; 

Α. Εβάδι!θ, δοείγῳ [ευΐει;, δαρῦ. 1913. 

229... -ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 
᾽ 3... ᾽ » ’ 2 Ἀ 7 Δίέετοῦ ἀγκυλοχείλου ἀκρόπτερον ὀξὺ σιδήρῳ 
γλυφθέν, καὶ βαπτῇ πορφύρεον κυάνῳ, 

5 Ἁ , 

ἤν τι λάθῃ μίμνον μεταδόρπιον ἐντὸς ὀδόντων, 
κινῆσαι πρηεῖ κέντρῳ: ἐπιστάμενον, 

βαιὸν ἀπ᾽ οὐκ ὀλίγης πέμπει φρενός, οἷα δὲ δαιτὸς 
δῶρον, ὁ πᾶς ἐπὶ σοί, Λεύκιε, ΚΚριναγόρης. 

2350.--ΚΟΙΝΤΟΥ͂ 

᾿Ακρείτᾳ Φοίβῳ, Βιθυνίδος ὃς τόδε χώρης 
κράσπεδον αἰγιαλοῖς γειτονέον συνέχεις, 

Δᾶμις ὁ κυρτευτής, ψάμμῳ κέρας αἰὲν ἐρείδων, 
φρουρητὸν κήρυκ᾽ αὐτοφ υεῖ σκόλοπι 

θῆκε γέρας, λιτὸν μέν, ἐπ᾽ εὐσεβίῃ δ᾽, ὁ γεραιὸς, 
εὐχόμενος νούσων ἐκτὸς ἰδεῖν ᾿λίδην. 

2951.--ΦΙΛΊ ΠΟΥ 

Αὐἐγύπτου μεδέουσα μελαμβώλου, λινόπεπλε 
δαῖμον, ἐπ᾽ εὐϊέρους βῆθι θνηπολίας. 

σοὶ γὰρ ὑπὲρ σχιδάκων λαγαρὸν ποπάνευμα 
πρόκειται, 

καὶ πολιὸν χηνῶν ζεῦγος ἐνυδροβίων, 
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228.---ΑὉἼΑΕΌ5 ΟΕ ΜΑΛῸΟΕΌΟΝ 

Ατοον αἸἀ ποῖ ᾿Ἰοδὰ ἴο {π6 Ὀ]οοάν ἀχὸ Πἶ5 ἸΔο αι Ἵπ:» 
ΟΧ ψοῦ οἷὖὐ Ὀγ ὑπὸ {πγονν5 ἀπ ΟἹ ἀρο, [Ὁ Πεὲ 
ἡΘνου ποθα Ὁ ἴον. 15 βδυύνίσα ἢ ΔΠΠ ΠΟν ΒΟ Ύ ΠΟΙῸ 

πη ἐπ ἀθθρ πιθαᾶίονν ογὰβϑ Ὁ ἰοννβ γϑ] οἱ οἴη ἴῃ [5 
τ] θαβο ΠπτΌσ ὑπὸ Ρ]ΟΙ ΡΠ. 

229.--ΟΒΕΙΝΑΟΘΟΙΑΒ 

ΤῊΙΒ. 41}}} οὗ ἃ οὐοο κε - θα Κοα δὸρ]θ, ϑῃαυροποά 
ἴο ἃ Ροϊμῇδ ὃν ἐπε βἴθεὶ ἀπ ἀνε τυ τ} ρα Ρ]Ὲ ἸΔοα 6 Υ, 
νΒοἢ ΘΠ ΠΆΠν τουιονοθ ψἹΠ 15. σΘη 18 ΡΟ Κ ἃὴν 
ἔνα στηθηΐβ ὑπαΐ πλὰν 6 σοποοα] θα ἴπ ἘΠΕ δεῖ δέου 
ἀϊππον, ΟΥϊπαρογὰβ, γοῦν ἀδνοϊοα ἔποπα, 56 πα 5. γοιι, 
[λιοῖπ5, ἃ Π{{Π1ῚῸ6 ἴοκοη οὗ πὸ 518]] Ἐπ 78 ἃ 
ΠΘ 16 οΟην να] οἹΤΌ. 

930... ΟΟἸΝΤΟΘ 
Τὸ ὑπθο, ῬΠοοΡα5 οἵ ἴπΠῸ6 οὰρθ, ννῆο τυ]οϑὺ ἐπΠὶς 

ἔησα οὗ {π6 ΒΓ ν πα ἰαπὰ πθὰν ὑΠ6 ὕθᾶοι, ἀ1Ἰα 
Πλαμηΐβ ὑπὸ Πϑῃθυτηδμ ἡ ΠῸ Ἔν ὺ τοὶ ἢΪθ που ἢ οἢ ὑπὸ 
βᾷ Πα σίνα {Π|5 νγν6}} ρνγοϊθοϊθα ἐγππηροῦ-5.6}} ἢ 1ἰς 
πδδαγα} ΞΡῚ 65, ἃ ἤπη}] 6 Ργεβοηῦ ΠἸῸπ ἃ μΐοιι5 Παατί. 
ΤΠηῈ οἱ τὰπ ΡΥᾶγ5 ἴο ἀπε ὑπαῦ Πα τηὰν 566 ἄβαίῃ 
ννἹτΠοιιΐ ἀἰβθαβθ. 

291.- ΗΠΙΡΡΟΒ 

Οὐεεν οἵ Ὀ]Δοκ- 5] οα σνρί, σοάα 685 ἢ ὑπὸ Ἰπθὴ 
ΤῸ 6,35 ὁουηθ ἴο τὴν νι 6]]-ἀρροϊηΐεα βαουῆοο. Οπ {πὸ 
ψΟΟΩ Ἀ5Π65 ἃ ΟΥ̓] 1] Πρ οαΪς 6 19. ἰδ] ΤῸ {Π6 6 δης 
ποτα ἴθ ἃ ννῃϊζα ραὶν οὗ νναϊου- παι ἐϊηο σθθβο, ἀπ 

᾿ ὙΥΒαῦ {μ|18 που ΟὈ͵]θοῦ οδῃ Ὀ6 1 ἀο ποῦ Κπον, ΠΟ ΤΡΊΗΣ 
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καὶ νάρδος ψαφαρὴ κεγχρίτισιν ἰσχάσιν ἀμφί, 
καὶ σταφυλὴ γραίη, χὠ μελίπνους λίβανος. 

εἰ δ᾽ ὡς ἐκ πελάγους ἐρρύσαο Δᾶμιν, ἄνασσα, 
κὴκ πενίης, θύσει χρυσύόκερων κεμάδα. 

292.--ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 
᾿ “ ’ὔ, “ “-“ 

Βότρυες οἰνοπέπαντοι, ἐῦσχίστοιό τε ῥοιῆς 
4 Ἀ Ἀ εν » , 

θρύμματα, καὶ ξανθοὶ μυελοὶ ἐκ στροβίλων, 
Χ Ν ͵ Ρ] , [4 “ καὶ δειλαὶ δάκνεσθαι ἀμυγδάλαι, ἥ τε μελισσῶν 
ἀμβροσίη, πυκναί τ ̓ ἰτρινέαι ποπάδες, 
Χ 

καὶ πότιμοι γέλγιθες, ἐδ: Ὁ ὑελακύκαδες ἐ ὄγχναι, 
δαψιλῆ οἰνοπόταις γαστρὸς ἐπεισόδια" 

Πανὶ φιλοσκήπωνι καὶ εὐστόρθυγγι [Πριήπῷῳ 
ἈΝ “-“ , 

ἀντίθεται λιτὴν δαῖτα Φιλοξενίδης. 

298..-ΜΑΙΚΙΟΥ͂ 

Γομφιόδουπα χαλινά, καὶ ἀμφίτρητον ὑπειρκτὰν 
κημόν, καὶ γενύων σφίγκτορ᾽ ἐὐρραφέα, 

τάνδε τ᾽ ἐπιπλήκτειραν ἀπορρηκτοῖο διωγμοῦ 
μάστιγα, σκαιοῦ δῆγμά τ᾽ ἐπιψελίου, 

κέντρα τ᾽ ἐναιμήεντα διωξίπποιο μύωπος, 
καὶ πριστὸν ψήκτρας κνῆσμα σιδηρόδετον, 

διπλοῖς ἀϊόνων ὠρύγμασιν, Ἴσθμιε, τερφθείς, 
δῶρα, Πόσειδον, ἔχεις ταῦτα παρὰ Στρατίου. 

. 

294,.--ὉΡΥΚΙΟΥ͂ 

Γάλλος ὁ χαιτάεις, ὁ νεήτομος, ὡπὸ Τυμώλου 
Λύδιος ὀρχηστὰς μάκρ᾽ ὀλολυζώμενος, 



ΒΟΘΙΚ ὝὙΕ. 221-234 

Ροννάδθυν πᾶν τοι πα τὰν -οΥ 6 ἢ 5, ἀπ νυν Ἱη Κ] οὰ 
γα 15 1115 ἀπ πυνθοῖ-οοοητοα [γα ΚΊποο 5. θυ 1, Ὁ 
4Ζάδθοι, ἔποι βανϑϑῦ λαμ ΤγΌμ ρονογέν. 5. ποι ἀϊα 5} 
ἴγοιι ὑπὸ ἀθορ, Πα ν1}} σαν ῆςο ἃ ΚΙ νυ τυ} σ] ἀεὰ ΠΟΙ Π5. 

253... ΟΕΙΝΑΟΘΟΝΑΒ 

ΡΗΙΠΟΧΕΝΙΘΕῈΒ Οἴευ5 ἃ τηοάθϑὺ ἔδρα ἴο Ῥαῃ νν 1} 
{ΠπῸ ΘΠ ρου 5 οσοοῖς, ἃπ Ρυίαριιβ ἢ ὑπαὶ οδα μι] 
Ποῦη5. ΠΟΤῈ ἃγῸ ρ, ΓΆΡ 65. Τ]ρὸ [ῸΥ νυν Ἱπ6- τ ]κ]ηρ", πα 
ἔγαστηθηΐβ οὔ {ΠῸ Ροιμηθργαπαΐθ Θαβῖν 5011, πα {ΠῸ 
γεῖϊον μην τονν οὗ ὑπὸ ρῖπο οοπΠ6, πα αἰπποπαβ ἴα! 
ΟΥ Ῥεΐηρ ογδοκοά, ἀπ {πὸ 6 65᾽ δια γοβία, ἃΠα 5Πογὺ- 
ἑαἶκοβ οὗ βϑβϑᾶτηθ, πη το θην Ποδα 5 οὗ ΘΈΛ] Ο ἀπὰ 
Ρδὰνβ ψ ἢ 51 πἰη ΡῖρΡ5, (5) θα πάῃ Ε{{{ΠῸ αἱν θυ βίος 
ἴῸν {Π6 βἰοιηδοῃ οἵ πε νυ ἱπο- αὐ] ον, 

255... ΜΑΒΟΙΌΒ 

ΤῊΣ δι ἐπα τας] 65 τὰ ἐΠ6 ἰδεῖ, ἔπ οοῃοίγαϊηΐπν 
τηιΖΖ16 Ρἱοσοθα οα "οΐἢ 51465, ὑπ6 νι  ]]-5όνγα οατ}- 
βίγαρ ὑπαῦ Ῥγθ 5565 ἡ. {Π6 1ὰνν, αἶβδὸ {{Π15 σογγεοΐϊης 
ὙὩ]Ρρ ὙΠΟ ἀγρὲὸβ ἴὸ νἱοϊθῦ βροθά, {πὸ ἌἜτοοϊκοά 
θτ1ηρ “ ἜΡΙ ρβε! ἰσπ, 1 {6 Ὀ]οοαν ρυῖοκ5 οὗ ὅΠ6 βρὰϊΐ 
«πη {πῸ βογαρίπρ βάνντι κα σα Ύν -οολ} ᾿ἰτοΠ- οι πα 
᾿--ἰἢεβε, [ϑιῃηΐαη Ροβεϊάοη, νῃο ἀ6] ἢ τοϑῦ ἴῃ ἐπα 
ΤῸ0Δ Γ᾽ οὗ πΠ6 ννᾶνϑβ οὴ ὕο}} 50 γ88, ἅτ ὑπε οἹθ ὅποι 
᾿ναϑὺ ἔγομ Θ γα 5. 

254. .-ἑ᾿ ΒἑΕΥΟΙΓΒ 

ΗΕ Ἰοηρ-Παϊγεά ρμυϊεϑὺ οἵ ἈΠθὰ, ὑπὸ πονν]ν σο]άεα, 
ὑπΠ6 ἀάποον ἔτοιη 1γαϊαη ΤΟ] ι5. Ὑνοβε βῃ ΕΚ 15 

11 ρῥγϑῖου ἴο ἰθϑᾶνθ {Ππ15 νγογὰ πηϊγδηβὶαΐθ. Τῦ οαηποῦ θ6 
“ρα -οΠδίη ἢ (1). πα 3.), δβ ὑπ σαν -δίσαρ 15. θυ! άβπυ]ν 
τηθὰῦ ον, 
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τᾷ παρὰ Σαγγαρίῳ τάδε Ματέρι τύμπαν᾽ ἀγαυᾷ 
θήκατο, καὶ μάστιν τὰν πολυαστράγαλον, 

ταῦτά τ᾽ ὀρειχάλκου λάλα κύμβαλα, καὶ μυρόεντα 
βόστρυχον, ἐκ λύσσας ἄρτια παυσάμενος. 

ϑῦ.--ΘΑΛΛΟΥ͂ ) 

᾿ σπερίοις μέγα χάρμα καὶ ἠῴοις περάτεσσι, 
Καῖσαρ, ἀνικάτων ἔκγονε “Ῥωμυλιδῶν, 

αἰθερίην γένεσιν σέο μέλπομεν, ἀμφὶ δὲ βωμοῖς 
γηθοσύνους λοιβὰς σπένδομεν ἀθανάτοις. 

) Ν Ἁ , 2 Ἁ , Μ 2 Γ᾿ 

ἀλλὰ σὺ παππῴῷοις ἐπὶ βήμασιν ἴχνος ἐρείδων, 
εὐχομένοις ἡμῖν πουλὺ μένοις ἐπ᾽ ἔτος. 

2350. -ΦΙΛΊ ΠΟΥ 

Ἔμβολα χαλκογένεια, φιλόπλοα τεύχεα νηῶν, 
᾿Ακτιακοῦ πολέμου κείμενα μαρτύρια, 

ἠνίδε σιμβλεύει κηρότροφα δῶρα μελισσῶν, 
ἑσμῷ βομβητ τῇ κυκλόσε βριθόμενα. 

Καίσαρος εὐνομίης χρηστὴ χάρις" ὅπλα γὰρ ἐχθρῶν 
καρποὺς εἰρήνης ἀντεδίδαξε τρέφειν. 

291, ΝΤΙΣΤΕ 

᾿Ενδυτὰ καὶ ΞΎΘΥΕς τούτους θέτο Πάλλος ὀρείῃ᾽ 
Μητρὶ θεῶν, τοίης εἵνεκα συντυχίης. 

μούνῳ οἱ στείχοντι λέων ἄντασε καθ᾽ ὕλαν 
ἀργαλέος, ζωᾶς δ᾽ ἄθλος ἐπεκρέματο. 

ἀλλὰ θεὴ Γάλλῳ μὲν ἐπὶ φρένας ἧκεν ἀράξαι 
τύμπανον" ὠμηστὰν δ᾽ ἔτραπε φυξαλέον, 

φθόγγον ὑποδδείσαντα πελώριον" εἵνεκα τοῦδε 
πλοχμοὶ συρικτῶν κεῖνται ἀπ᾿ ἀκρεμόνων. 

. 
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μελανὰ αἴαν, ἀθαϊοαΐοθ, ποὺν ἢ γοβίβ ἤΌμ ἢἷβ ΓΘ ηΖΥ, 
ἴο πὸ βοϊθοὴπ Μοῦπ ον Πὸ εἶνν 6} 15. Ὀγ {πὸ Ραη]κς οἵ 
ΘΔ ΚΑ 5 ὑΠΠ 656 ἘΔ] οι 1165, ἢΪ5. ΒΟΟα Τρ Θ στη 6] ννἹῈ} 
Ὀοποβ, ἔπθθ6 ποθ Ὀγαζθη Ουτηθα}5, ἃπα ἃ βοθηϊεα 
Ιοοῖκ οἵ εἰς ἢιαϊγ, 

29ῦ.--ΤΗΑΙ1Ὁ5 

Ολεβδλα,} οὔδρυϊηρ οὗ ὑπ6 ὑποοπαιευθα, τὰοα οὗ 
[λοπ 5, 1ὸν οἵ {πῸ Τὰν Π 6 ϑὺ Βαβῦ ἀπα ΟΥ̓ 6ϑι, ννὲ βίην 
ἢν αἰνίηθ Ὀἱγι ἢ, ἀπ τοὰπὰ ὑΠ6 αἰΐαῦβ Ροιμ οἷδα 
ΠΠατῖοη5 τὸ ἔπ σοάς. Βαΐ τπὰγοβῦ ὑποιῖι, ἐγοδαϊησ ἴῃ 
[ΠΥ δ σΥ Δ 516 ̓5 5θ 5, Ἀθ 146 τυ ἹὉ ἢ} τι8, Ἔν ἢ ἃ8 νγ6 Ὀ͵ΆΥ, 
ἴον" πηΔηΥ γΘΔ18. 

2950.-.-ῬΗΠΙΡΡΟΒ 

5ἘῈ πον ὕΠ6 Ὀγάζθη θα κΚ5, νογὰρα-] ον ηρ᾽ ὙνΘΆΡΟΝΒ 
ΟΥ̓ 5ῃ105, Πεῖα Ῥιοβουνεα ἃ5 γῸ]105 οὗ ὅπὸ ἤρηΐ αὐ 
Αοὔαμπι, 586] εν, τὸ ἃ ἢἶνθ, ὑπ6 ννάχυ οἱ οὗ {Π6 
γεθβ, εἰρμεδα ἊΠ ΤΟῸὰ Πα ὈΥ {πὸ Βαπηπηΐτν; ΒΥ ΔΓ ΠῚ. 
βεμπθῆοοπξ ᾿πἀοοά ἴ5 ὑπὸ τ ̓ Ἰσητθοι5 τα] οἵ Οαδε Δ; Πα 
να Ὁ}} ἑαπαρ]ὺ πὸ ἃγ1η5 οὗ Εἶπ ΘΠΘΙην ἴο ὑ6αν ὑπ ς βρες 
οἵ μεᾶςθ, ποῦ ννᾶγ. 

“9. ΞΑΝΤΨΤΤΕΡΕΓΙΘ 

(ορ. Νος. 211-220) 

ΤῊΝ ρυϊοϑὺ οὔ ἔπεα ἀεαϊοαῖϊθα τὸ {ἰπὸ τηοιιηξαῖη- 
Μοίποϑυ οἵ {ΠῸ σοαϑ5 {15 γαϊτη θη ἀπ] {Π 656 Ιοο Κα ουνἰηρ' 

ἴο Ὧη Δἀνεηΐαγα 516 }} ἃ5 {Π|8. Δ'5. πὸ ννὰβ ννα! κΚίης ἐπ 

ἴπ πὸ ννοοά ἃ βᾶάνασα Ἰΐοῃ ποὺ Πΐπ ἀπ ἃ δὐν ἀφο] 8 ῸΣ 
15. 1 δ ννὰβ ἱπημηϊπεηῦ. Βὰῦ {Π6 σοάά 685 μὲ 10 ἴῃ Πϊς 
"τη ἴο "δ αὐ ̓εἶ5 ζατη ου 6 ἀπ Π6 τπλ6 ὑπὸ ταν θηΐηρ; 

Ὀγαΐο ἴα]κα ἢϊρηῦ, ἀνοδαάϊπρ ΠῸ ἀνν τὰ] ἀἴη. ΕῸτν {Π|5 
ΓΘ ά80} εἶθ ἰΙοοκβ παηρ ἴτΌλ ὑπ νυ] ϑ. ]Πησ ὈγΆ ΠΟ 65. 

1 Ιου. ΒῪ ““ρυδηαᾶβινο "ἢ «ΤὉΠ|π5 τητιϑῦ 6 τπραηΐ. 
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238.-. «ΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂ 

ὔφρων οὐ πεδίου πολυαύλακός εἰμ᾽ ὁ γεραιὸς 
οὐδὲ πολυγλεύκου γειομόρος βότρυος" 

ἀλλ᾽ ἀρότρῳ βραχύβωλον ἐπικνίξοντι χαράσσω 
χέρσον, καὶ βαιοῦ πίδακα ῥαγὸς ἔχω. 

εἴη δ᾽ ἐξ ὀλίγων ὀλίγη χάρις" εἰ δὲ διδοίης 
πλείονα, καὶ πολλῶν, δαῖμον, ἀπαρξόμεθα. 

299:- ΤΟΥ ΑὙ ΕΘ.) 

Σμήνεος ἔκ με ταμὼν γλυκερὸν θέρος ἀντὶ νομαίων 
γηραιὸς Κλείτων σπεῖσε μελισσοπόνος, 

ἀμβροσίων ἐ ἔαρος κηρῶν μέλι πολλὸν ἀμέλξας, 
δῶρον ἀποιμάντου τηλεπέτευς ἀγέλης. 

θείης δ᾽ ἑσμοτόκον χορὸν ἄπλετον, εὖ δὲ μελεχροῦ. 
νέκταρος ἐμπλήσαις κηροπαγεῖς θαλάμας. 

240.--ΦΙΛΙΠ ΠΟΥ 

Ζηνὸς καὶ Λητοῦς θηροσκόπε τοξότι κούρη, 
Ἄρτεμις, ἣ ἣ θαλάμους τοὺς ὀρέων ἔλαχες, 

νοῦσον τὴν στυγερὴν αὐθημερὸν ἐ ἐκ βασιλῆος 
ἐσθλοτάτου πέμψαις ἄχρις Ὑπερβορέων" 

σοὶ γὰρ ὑπὲρ βωμῶν ἀτμὸν λιβάνοιο Φίλιππος 
ῥέξει, καλλιθυτῶν κάπρον ὀρειονόμον. 
“. Δ. Ῥοίύ, ατγεεῖς Ποῖα ϑοηηε απαὶ ἤρίψγαηι, 11. Ὁ. 240, 

241..-.-Α ΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 

Ἢ κόρυς ἀμφοτέρην ἔλαχον χάριν" εἰμὶ δ᾽ ὁρᾶσθαι 
καὶ τερπνὴ φιλίοις, καὶ φόβος ἀντιπάλοις. 

ἐκ δὲ Πυλαιμένεος ἸΠείσων μ᾽ ἔχει" ἔπρεπεν ἄλλαις 
οὔτε κόρυς χαίταις, οὔτε κόμη κόρυθει, 
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298.- -ΑΡΟΙ ΟΝ] Ὰ8 

Ι, οἱμν μα ρη νοι, ἄγη ΠΟ τπὰ πη ν-Γασγονν εὐ οἱ ἢ. ΟΥ 
“ΠΥ ΠΘγαγα το ἴῃ υνῖπμθ, θα 1 θ]οιρ] ἃ ΠΠΠΕῸ 5 ]}Π}ὺνν 
5011 158 βούαρο Ὀγ ὑπὸ 5ᾶσο, ἀπά 1 σεῦ ναὶ {πε 
Ἰαῖοα ἐπαξ ἤονν5 ἔγομι ἃ ἔδυν ογαρο8. ΕΤΌΤΩ ταν {0} 
τ ΟἹ οὰπ 6 θυὺ {16 θυ 1, Κιπα σοΐ, {ποι 
οἰνοβδὺ τηθ τπογὸ, ποι 5.4} Πάανὲ ἔπε ἢνοὺ ἐταϊτς. οἵ. 
τὴν Ρ]επΐν ἸἹΠκενῖβα. 

9259... ΒΥ ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

Οὐ ΟἸϊζοι, ἐπὸ θε 6 -Κοορον, οὐδ τὴς οι, {πΠ6 συνεεῖ 
Παγνοϑὺ οἵ Πὶβ βυναυλη. πα ἰποίθαα οὗ ἃ νἱοϊϊη ἔγομη 
πα Ποιὰ οὔδθυς τηθ6. ργθϑβίηο ππ0} ΠΟμον ἔἸῸΠῚ 
ὑΠπ6 ἀῃθγόβία! ὁομῖ}5 οὐ {Π6 βρυῖηρ, ὑπο οἱ οἵ ἢὶϊς 
ἈΠΕΠΘΡΠογά δα ἰαν- ἥγιηο ἤοοῖς. θυ τθακὸ Π15 ϑνναυτη- 
Ὀδαυῖηρ ΘΟ ραν ᾿ΠΠ ΠΠΊΘΥΆ 1] 6 πα ἢ}1 [Ὁ}} πὸ τννᾶχ- 
8110 66 115 νυ ἢ ουνεεϊεβὲ πϑοῖδυ. 

240.-..- ΡΗΠΠΡΡΙ 

ΑΚΘΗΕΕ ἀδυρηῖοῦ οἵ ζει ἃπα [],οἴο, Αὐτθιηῖβ, 
ΟΕ οὗ νὰ οὐθαΐασεβ, νη ἀνε] ]εθὶ ἴῃ ἐπε 
ΤΌ ΟΘ5565 οἵ ἔπε 1115, Π15 νον ἂν βεπα ἀπε παρά 
510 ΚῊ 655 [ΤῸ Οὐ 6 δ Οἵ δ ρ του Του ἢ ὄνθὴ αθἴο ἐπε 
Ηνρευρογθαμβ. ΕῸν ΡΠΠΠ ρ}ῖ5. νν ἢ] ΟΥ̓ ΟΥ οὐδὲ ἔῃ ν αἰ αὺβ 
51:10Κα οὗ γα ΚΠ 56, 5  Ποϊηρ ἃ πηοιηΐαῖη ὈΟΔΓ, 

39541.-.-.ΑΝΤΙΡΑΤΕΕ 

Τ, ΤΗΕ 6 ]ηι, ἅτ σγασθα Ὀν ὕννο σἰβ. [1 ἄτη Ἰονεὶν 
ἴο ἜΞΕ ΟΠ Ἐὰν ἐλειὴς ἃ Πα ἃ ΠΈΡΣΑΙΣ ἴο ἔοθβ. ΡιϑοΣ 
Βα ὉΠ στὴθ ἔτοιη Ῥυ]αθιηθηθ5.58 ΝῸ οἴπον ΠοΙμηοΐ νὰ 
ἢἰ ἴο δἷδ οὴ ἢῖβ ῃδὰα, πὸ οἶμον πεδα ἢν ἕο νυϑᾶν τη. 

1 ὁπ οὗ ὕμ8 ὐδοβαγε. 2. ρα ποίο ἴο Νο. 335. 
3. ωϑακίοι οὗ {116 ΓΔΡΠ Πα σομΐαηβ ἴῃ Ἡ ΟΙΏΘΙ, 
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242.-.-ΚΡΙΝΑΓΟΌΡΟΥ 

᾿Ηοἱ ἐπ᾽ εὐκταιῃ ταδε ῥέζομεν ἱ ἱρὰ 'Γελείῳ 
Ζηνὶ καὶ ὠδίνων μειλίχῳ ᾿Αρτέμιδι. 

τοῖσι γὰρ οὑμὸς ὅμαιμος ἔτ᾽ ἄχνοος εὔξατο θήσειν 
τὸ πρῶτον γενύων ἠϊθέοισιν ἔαρ. 

δαίμονες ἀλλὰ δέχοισθε καὶ αὐτίκα τῶνδ᾽ ἀπ᾽ 
ἰούλων δ 

Εὐκλείδην πολιῆς ἄχρις ἄγοιτε τριχός. 

243.- .- ΔΙΟΔΏΡΟΥ 

““Η τε Σάμου μεδέουσα καὶ ἣ χλάχες Ἴμβρασον “Ἥρη, 
δέξο γενεθλιδίους, πότνα, θυηπολίας, 

μόσχων ἱερὰ ταῦτα, τά σοι πολὺ φίλτατα πάντων, 
εἰ ὅσιοι μακάρων θεσμὸν ἐπιστάμεθα." 

εὔχετ᾽ ἐπισπένδων τάδε Μάξιμος: ἡ δ᾽ ἐπένευσεν ὅ 
ἔμπεδα: Μοιράων δ᾽ οὐκ ἐμέγηρε λίνα. 

244. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 

“Ἡρη, ᾿Ελειθυιῶν "μήτηρ, Ἥρη τε τελείη, 
καὶ Ζεῦ, γινομένοις ξυνὸς ἃ ἅπασι πατήρ, 

ὠδῖνας νεύσαιτ᾽ ᾿Αντωνίῃ ἵλαοι ἐλθεῖν 
πρηείας, μαλακαῖς χερσὶ σὺν ᾿Ηπιόνης, 

ὄφρα κε γηθήσειε πόσις, μήτηρ θ᾽, ἑκυρά τε. δ 
ἡ νηδὺς οἴκων αἷμα φέρει μεγάλων. 

245.--.ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂ 

Καρπαθίην ὅτε νυκτὸς ἅλα στρέψαντος ἀήτου ΐ 
λαίλαπι Βορραίῃ κλασθὲν ἐσεῖδε κέρας, 
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ΒΟΟΚ ΨΓΥἹ]Ι. 242--245 

249. ΟΚΙΝΑΘΟΙΑΒ 

ΟΝ {πὸ Ἰοπρ-ἀοϑιγθα πο γα οἷον {Π]158. βου ῆρσε 
ἴο Ζειι8 πο «πα Αὐξουηῖθ ὙΠῸ βοοΐπος {Π6 Ρᾶηρ5 

οἵ ομΠ4-θε4. Εὸν ἴο ὑπθιι. 14 τὴν Ὀγοῦπου γνΠ1]}6 

γεῦ θϑαγ 1655 νον ἴο οἴου {Ππ|| Πυδὺ Ἑρυίηρ- Β]οουα ὑπαὶ 
οἸοῖο5 ἐπΠ6 ομθο κα οἵ γουηρσ τηθπ. Αοσοερὲ ἴὖ, γε 
σοῦϑ, πα ἔγομι {Π|15 βθάβοι οἵ Πὶβ. που θϑατα [εά 
Ελιο] οἰ 65 ἔλα ηξδ οὴ ἴο {Π6 βθάβοῃ οἵ ουδὺ ἢ 1Γ8. 

245....-ὉΟ ΟΕ 

“Ήβμηλ, ψὴο νναϊοποϑοῦ ονϑὺ ϑδιηοβ πα νῃο56. ἰ5 
[πὰθγάβιιβ, δοσορὺ, σταοίοιια. οοάήθβ5, ὑπὶ5. ΙΓ ΕΠ ἂν 
δου ποθ, ἔμ θα ΠοΙοΥ νϊοϊπη5, ἀδαυ θοῦ οἵ ἃ}1] ἰο {πεο, 
1 νὰ ρῥυϊθϑῖς πον {Π6 ἰὰνν οἵ ὑπῸ ] οϑθθα σοάϑ." 
ΤΠὰ5 Μαχίπηιβ ργαν δα ἃ5 Π6 ρου δα {πὸ ᾿Πρατίοη, ἀπ 
5Πη6 ογαηΐθα Πἰβθ ῬΥΆΥΟΥ τυ Πποὰΐ [81], ποὺ αἰὰ τῃς 

"ΒΡ πηϊηρ Εαΐοβ στᾶσα 1ὖ. 

244.- ΟΕΙΝΑΘΟΠΑΒ 

Ηξκπα, τύπον οἵ ὑπ6 ΠΙςηγίαθ, ἀπά ἔποι, θὰ 
Ρογοοϊγοϑϑ, ἀηα ζει, ἔπ 6 οομηηοι αι πον οὐ 41} πὸ 
ΔΓ6. θΟΥ, ἢ αν τὴν τάν οΥ πα σγταπῦ ἐπα σοηῦ!ο ρᾶπρϑ 

ΓΠΔΥ͂ ΟΟΙη6. ἴο Ἀπϊοπία 5. ἴῃ πΉς ἐεπαξἢ παπᾶς οἵ 
Ηερίοπο," 5ο ἐπαῦ Ποὺ ΠαΘ θα πα τηὰν ΓΘ ]οῖ 6 ἀπ ΠΟΥ 
γηοΐποιὺ ἀπα Ποὺ τηοΐμον-ἰη-ἶαὰνν. Ηοὺ νου θδατβ ὑπὸ 
]οοα οἵ στεαῖ Ποιι568. 

945..-ἕ ΒΙΟΘΟΠΟΘ 

ΠιΟΘΈΝΕΒ, θη Π6 βὰν ἢϊβ γαν -Υπ. ὈΥΟΪ ἢ Ὀγ 

{6 Ρ]αρὶ Ἂ' βΒούδαβ, 85. πε τομιροϑὺ ἰαϑῃ θα {πὸ 

1 ΤΠη6 Ῥουζοοίονυ. 2. γΠὸο οὗ Πγιβιια ΘΓ ΔΉ Ϊ οι. 
3. Ὑγ 16 οὗ Αϑβομ]αρίπιβ. 
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ΟΕ ΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΝΟΥ 

εὔξατο κῆρα φυγών, Βοιώτιε, σοί με, Κάβειρε 
δέσποτα, χειμερίης ἄνθεμα ναυτιλίης, 

ἀρτήσειν ἁγίοις τόδε λώπιον ἐν προπυλαίοις 
Διογένης" ἀλέκοις δ᾽ ἀνέρι καὶ πενίην. 

946.---ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, οἱ δὲ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Κέντρα διωξικέλευθα, φιλορρώθωνά τε κημόν, 
τόν τε περὶ στέρνοις κόσμον ὀδοντοφόρον, 

κοἰσυΐνην «ἔτι» ῥάβδον ἐπὶ προθύροισι, Πόσειδον, 
ἄνθετο σοὶ νίκης Χάρμος ἀπ ᾿Ισθμιάδος, 

καὶ ψήκτρην 1 ἵππων ἐρυσίτριχα, τήν τ᾿ ἐπὶ νώτων . 
μάστιγα, ῥοίζου μητέρα καρχαλέην.1 

ἀλλὰ σύ, Κνανοχαῖτα, δέχευ τάδε, τὸν δὲ Λυκίνου 
υἷα καὶ εἰς μεγάλην στέψον ᾿Ολυμπιάδα. 

241...-ΦΙΛΙΠΙΠΟΥ͂ 

Κερκίδας ὀρθρολάλοισι χελιδόσιν εἰκελοφώνους, ᾿ 

Παλλάδος ἱ ἱστοπόνου λειομίτους κάμακας, 
καὶ κτένα κοσμοκόμην, καὶ δακτυλότριπτον ἄτρακτοι 

σφονδυλοδινήτῳ νήματι νηχόμενον, 
καὶ τάλαρον σχοίνοις ὑφασμένον, ὅν ποτ᾽ ὀδόντε ξ 

ἐπλήρου τολύπη πᾶσα καθαιρομένη, 
σοί, φιλέριθε κόρη Παλλαντιάς, ἡ βαθυγήρως 

Αἰσιόνη, πενίης δῶρον, ἀνεκρέμασεν. 

248.-.-ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Κύπριδι κεῖσο, λάγυνε μεθυσφαλές, αὐτίκα δῶρον 
κεῖσο, κασιγν ἡτὴ νεκταρέης κύλικος, 

βακχιάς, ὑ ὑγρόφθογγε, συνέστιε δαιτὸς ἐΐσης, 
στειναύχην ψήφου συμβολικῆς θύγατερ, 

1 καρχαλέην ϑ Δα τ 116 (Ταῦϑυ ὑμη ᾿ιΐ5 ΘΠ ]0η}): θαρσαλέην ΜΒ 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 245-248 

ΟΔγρα  ΐλη 5οὰ Ὀν πἰοἢ δ, νουνοα, {{ δ Θϑοαρθα ἤθδίῃ, 
ἴο Πᾶῃσ ΠῚ6, {Πἰς ΠΠῚ16. οἷοι ἱκ, ἴῃ τῃν Ποὶν ΡότῸ ἢ, 
Βοδοϊίδη ἘΣ τς: ἴΠ ΠῚ ΘΠΊΟΥῪ ὲ ἐπα ἴον ΠΥ νον ρ ; 
ἈΠ6 1 ργὰν {ΠπῸ 6 ἵζβαρ Ρονουῖν ἴοο τοι ἢΪϊς ἄοον. 

240.--ΗΠΠ ΟΌΕΜΟΌΪΒ οα ΔΗΕΟΘΕΝΤΑΕΠΟΒ 

Οηλημῦβ ἔτῸπ] [ἷ8. [ϑὑ τη νϊοΐονν ἀεαϊοαΐος ἰπ 
ἴῃν Ρόύοῆ, Ῥοβείάοι, 15. 5ρνβ ὑπαῦ ἀσρὸ ἐπ ΠΟΥΙΒ6 
ΟΠ ἰΐβ. νγᾶν, ἴθ στηιζΖ]α ὑπαὺ ἤΐβ οὐ ἰΐβ ποόβθ, [5 
ΠΕΟΚΙαοα οἵ ἐθοῦῃ,} ἀπα ἢἰς Π]ΠΠ]ονν νναπα, αἶθὸ ὑπὸ 
ΘΟὨ}}} ὑπαὶ ἄτερ ὑΠ6 Πουβο᾿ 5 Παῖν, {Π6 ν᾽ ἴον 15 
ἤδη κϑ, το ρῚ. τη οἴ 6. οὗ βιηδοκίηρ Ὀ]ονν5. Ασοθρῦ {Π 656 
οἰς, σοα οἵ {Π6 5[661-]ὰ6 Ἰοοῖςβ, ἀπ οὐὔόννη ὑῃ6 
500 οἵ [,γοΐπιβ ἴῃ ἐπ 6 στεαῦ ΟἸνιρίδη οοηἰοϑὺ ἴοο. 

247. ῬΗΠΙΡΡΟΌΒ 

ῬΑΙΆΝΤΙΑΝ Μαϊα ψγΠποὸ Ἰονοϑὺ ὑπ Ἰοομ,2 Αθϑίομθ, 
πον Ρονεῖ στ ἀρσθ, βαθροπμαβ ἴο ἴπθ6 {πε οἷ 
οὔ Ποὺ ρονεγῖν, Ποὺ ννθανίηρ- οτ}" ὑπαΐ πη {κὰ {ΠῸ 
ΘΑΥ]ν-οα  ουῖη σ᾽ συν] Ποννβ8, ἢ {ΠῸ Ργοπ ρα. Οὗ ἡ ΠΙῸἢ 
γνδάνου ΡΆ]1ὰ5. ϑηοοῖ 5 ὕΠ6 {ῆγθδα, ΠΟΥ ΟΠ} ἔῸΥ 
ἀτγεοβϑίησ {Π6 πνοο], ΠΟΙ βρίπα]θ σοῦ Ὀν ὑπ6 ἤπρουο, 
ϑυν τητΐης (9) ΜΉΝ {πὸ νι] πρ ἐμγολα, πα ΠΟΥ 
Ὑΐοῖςεν θαϑῖκεξ υ βίο ἐμ6 τοὶ ἀτεββοᾶ Ὀν Ποὺ θεοὶ 
οποο Π|16α. 

248- ΑΒΟΑΝΝΤΑΒΙΌΒ 

ΒΈΒΥ ΠοΥθ, οοηβοογαΐθα ἴο Ουὐρυῖβ ΠΘποθ ου "ἢ, ΠΥ 
εἶρθν ἥασοη, ϑἰβίεν. οὐ ὑπῸ οσυνεεῖ ννῖπθ-οι, ἀδθνοῖθο 
οἵ βαοοθαβ, Παυ-νοϊοθ, ΒοοΘη- οι θα ἴοι. ἴῃ {Π6 
“ραθὰ] ἔδαβι," 5. 5}1τὴ-ποοκρα ἀαμπρηξεν οὗ οὐν' αἰπίπρ 

1 ΠῸ ρῥτγοϊίϑοῦ ἔγοηι {Π6 αν] ουθρ, 2. Αὔῆθπθ. 3. Ἠοπιδιῖο. 
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ΟσΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟῪ 

θνητοῖς αὐτοδίδακτε διηκονε, μυστι φίλουντων 
ἡδίστη, δείπνων ὅπλον ἑτοιμότατον" 

εἴης ἐκ Μάρκου γέρας ἀγλαόν, ὃς σέ, φίλοινε, 
ἤνεσεν, ἀρχαίην σύμπλανον ἀνθέμενος. 

249.---ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 

λαμπάδα" κηροχίτωνα, Κρόνου τυφήρεα λύχνον, 
σχοίνῳ καὶ λεπτῇ σφιγγομένην παπύρῳ, 

᾿Αντίπατρος [Πείσωνι φέρει γέρας" ἢν δέ μ᾽ ἀνάψας 
εὔξηται, λάμψω φέγγος ἀκουσίθεον. 

250.--ΑἩΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ 

Λιτὸς ἐγὼ τὰ τύχης, ὧ δεσπότι: φημὶ δὲ πολλῶν 
ὄλβον ὑ ὑπερκύπτειν τὸν σὸν ἀπὸ κραδίης. 

ἀλλὰ δέχευ μνιαροῖο βαθυρρήνοιο τάπητος 
ἐνδυτὸν εὐανθεῖ πορφύρῃ εἰδόμενον, 

εἴριά τε ῥοδόεντα, καὶ ἐς κυανότριχα χαίτην 
νάρδον, ὑ ὑπὸ ̓ γλαυκῆς κλειομένην ὑάλου, 

ὄφρα χιτὼν μὲν χρῶτα περισκέπῃ, ἔργα δ᾽ ἐλέγχη 
χεῖρας, ὁ δ᾽ εὐώδης ἀτμὸς ἔχη πλοκάμους. 

201.---ΦΙΛΊΠΠΟΥ 
7 » Ἁ »Μ ΄7 7 νΜ Λευκάδος αἰπὺν ἔχων ναύταις τηλέσκοπον ὄχθον, 

-“ Ν ᾽ , , 4 

Φοῖβε, τὸν ᾿Τονίῳ λουόμενον πελάγει, 

δέξαι πλωτήρων μάξης χεριφυρέα δαῖτα, 
καὶ σπονδὴν ὀλίγῃ κιρναμένην κύλικι, 

. Νο. 135 ἴῃ Βοοῖκ Κ΄, βου] μὸ σοιηραγθᾷ, 
2 Τὴ6. ριρεοηῦ ψ885 τηδῆρ δοοονήϊησ ὕο οαβίομι ἂὖ {10 

ΠΡ ΠΆ]18. 
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ΒΟΟΚ ΨΥ]. χ,48-251 

οἰ}, 56} - απο γτηϊηϊθίου οἵ τηθη, βυν οοϊοβὺ οοπῆάδῃϊ 
οὗ Ἰονϑυῦβ, Εν ΟΥ τεδᾶν ἴο βοῦνα δα πε Ραπαπεῦ; γεεὶ 
θτθ, ἃ ἰογαϊν οἵ ἴσο Ματοιβ ν ΠῸ βαπησ ὑΠν ᾿γαῖ5 65, 
ἔποι ἐἰρρὶεν, πὸ με ἀφαϊοαϊοα ἐπε6ο, ὑπὸ οἱ οομι- 
Ραπίοῃ οὗ ἢϊβ ννὰ που ρ5.} 

249... -ΑΝΤΙΡΑΤΕἊΚ 

ΤῊΙΒ νγαχ- το θα σαπάϊο, {ΠῸ στπι5}} ἰατὴρ οὗ (τόπος, " 
[ον δα οἵ {πΠ6 ρῥῖτΠ ΠοἸὰ τοροῦμον Ὅν ἃ βἐυρ οἵ {πὴ 
θαυ," Απεραῦον Ὀγησθ 5. ἃ ργοβεηῦ ἴὸ ἢΪβο; 1 ἢ 
Πσηϊθ πη6 ἀπαὶ ρύαγβ, 1 Ψ}1] σῖνο ἃ Πρ βρη γηρ; 
ὑπαὺ {Π6 σοα ἤδαγβ. 

2500.--ἨΑΝΤΙΡΗΠΠ ΓΒ 

Μν οἰνουτηβίαποθα α΄Ὸ 5] 6 πον, πιαάατῃ, Ρὰὲ [Ι 
πχαϊηϊαῖη ἐπαὶ Π6 ὙΠῸ 15 γοῦ 5 του 5. Ποαγ ἸΟῸΚΒ5 
ἄονη οα ἔπ 6 νυ θα] ἢ} οἵ πᾶν. Βειὺ ἀοοορὺ {Π15 σὰγ- 
πιοηΐ {πὸ ὑΠς ὈΥρ]νῈ ρθη ]Ὲ οὗ ἃ ἀδορ- 1] 6 οαγροὶ 
50 ὃἃ5. τηοββ, 8η4 {Π|15 Ρίηκ γγῸο], ἃ ΒΡ] Κοπαν [ῸΣ 
γοῦν ἄανκ Παῖν σοηἰαϊπθα ἴῃ ἃ ΟὙαΥ οἿα55. θοί 16, 50 
Ἐπαξ πὸ ἐπηΐςο ΠΠΔν ΓΟΥΘΥ γοι, ὑπ ν᾽ ΘΟ] πη νου κ ΤΠΔΥ̓ 
τοϑειν ἴο ὑΠ6 5ΚΠ] οἵ γουΣ Παηάβ, ἀπ ἴῃς βυννεεὶ 
νἈΡΟιΤ πᾶν μουν 6 γοιῖ ἢν. 

201.-ΡΗΠΙΗΡΡΟΌΒ 

ῬηΘΕΒῦβ, Πηὴο0 αν] ]οθὲ ο ἔπε 5 θοῦ Ποῖρξ οὗ 
Τθιιοὰβ5 ΠΕ ΡΣ {το αἴαν ἴο βαΐίϊουβ, ἀπὰ Ὑα5Π 04 Ὀγ 
1πῸ Ἰοπίαῃ 56ᾳ, δοσορὺ ἤγουν ἐπε βθαμηθη ἃ ἔραβὲ οὗ 
θά] ον οαΚα Κηραάεά Ὀν ὑπεῈ παης, ἀπά ἃ ᾿ἰαξίοι 

3. πάπυρος Τη6 Δ 15, 1ὖ 15 αν δηῦ, ποῦ ρᾷρντιβ ρῬτόρογ, Ρεὺ ὑΠ6 
Ῥαυὶς οὗ ὕΠ6 ΓΠ858ῃ, Αραΐῃ, τυφήρης 15 ἸΟΟΒΕΙΥ τἰ564 ἔργ ““ πιδῆθ 
οὗ γπιβἢ, ποῦ ““πιδάο οὗ ΤΎΡἢἃ (οαςία!]). 
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σΕΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

καὶ βραχυφεγγίτου λύχνου σέλας ἐκ βιοφειδοῦς 
ὄλπης ἡμιμεθεῖ πινόμενον στόματι" 

ἀνθ᾽ ὧν ἵλήκοις, ἐπὶ δ᾽ ἱστία πέμψον ἀήτην 
οὔριον ᾿Ακτιακοὺς σύνδρομον εἰς λιμένας. 

252.--ΑΝ ΤΙΦΙΛΟΥ͂ 

Μῆλον ἐγὼ στρούθειον. ἀπὸ προτέρης ἔτι ποίης 
ὥριον ἐν νεαρῷ χρωτὶ φυλασσόμενον, 

ἄσπιλον, ἀρρυτίδωτον, ἰσόχνοον ἀρτιγόνοισιν, 
ἀκμὴν εὐπετάλοις συμφυὲς ἀκρεμόσιν, 

ὥρης χειμερίης σπάνιον γέρας" εἰς σὲ δ᾽, ἄνασσα, 
τοίην χὠ νιφύεις κρυμὸς ὀπωροφορεῖ. 

2ῦ5.---ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 

Σπήλυγγες Νυμφῶν εὐπίδακες, αἱ τόσον ὕδωρ 
εἴβουσαι σκολιοῦ τοῦδε κατὰ πρεόνος, 

ΤΠΠανό ὃς τ᾽ ἠχήεσσα πιτυστέπτοιο καλιή, 
τὴν ὑπὸ βησσαίης ποσσὶ λέλογχε πέτρης, 

ἱερά τ ἀγρευταῖσι γερανδρύου ἀρκεύθοιο 
πρέμνα, λεθηλογέες θ᾽ ᾿Ερμέω ἱδρύσιες, 

αὐταί θ᾽ ἱλήκοιτε, καὶ εὐθήροιο δέχεσθε 
Σωσάνδρου ταχινῆς σκῦλ᾽ ἐλαφοσσοΐης. 

254.---ΜΥΡΙΝΟΥ͂ 

Τὴν μαλακὴν Παφίης Στατύλλιον ἀνδρόγυνον δρῦν 
. ἕλκειν εἰς ᾿Αἴδην ἡνίκ᾽ ἔμελλε χρόνος, 

τάκ κόκκου βαφθέντα καὶ ὑσγίνοιο θέριστρα, 
καὶ τοὺς ναρδολιπεῖς ἀλλοτρίους πλοκάμους, 
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ΒΟΘΙΚΟΝΙ. δύτ-ζο 

"Χο ἴῃ ἃ 551}}} οἰ, {πὸ ροοῦ ᾿ἰρηῦ ἴοο οἵ {Π||5 Ἰλπηρ. 
θα Ὀν 15. Πα] -βα θη, πλοῖἐ} το ἃ Ράγ- 
βΒ'πηοηΐοι5. Οἱ] -ἤδοὶς. [Ι͂ἢ τοῖσι Ὁ νυ ἢ ἢ )ὲ Κιπα ἴο 
18, ἃ] ΒΘ πη ἴο οἷν 581}}5 ἃ ἀνοιῦγα }} 6. θΓ 6 ΖῈ οανγνἰηρ 
5 Ί ἢ Ὁ τὸ ὑπὸ 5πογὲ οὐ Αοὔίιμηι. 

202...-ΚΝΤΤΙΡΗΙΠΌΘ 

ΓᾺΜ ἃ απΐηοα οὗ ᾿ἰαβὲ νϑὰν Κορῦ {Γ65}} ἢ γὴν γοιηρ 
5Κίη, πηϑροίοα, τς ἀονην ἃ5 ΠΟν]Υ- ΠΟΤῚ 
ΟἾ 65, 501} αἰζαοπμθα τὸ τὴν ᾿Ἰδαΐν οἰαὶκ, ἃ ταγε οἰ 1 
{πὸ νυϊαξου βϑάσοι ; θὰ [ὉΣ ἢ ἃ5. ὅποι, ΤΥ ἀπ 6 θη. 
Θνδπ {πα οοἰα πα σηονν θαι ἔπι. 

2509.-.ὄ ΕΙΝΑΘΟΗ ΑΒ 

Ολνεβ οὗ ὑπὸ ΝΥΡἢ5. ΨΊΠΠ γηλην 5ρυϊηρς, ἔγΟΠῚ 
ὙΠ ]οἢ 5πο ἢ ἀθυπάἄδποθ οἵ νναΐϑυ {ὐ!οῖς] ες. ἄν. ἐπὶς 
αἱ ἴηρ σορο; ἀηα ἵπποι, δομποῖηρ 5ῃ τη. οἵ Ρὰῃ 
ογονν πο μι ἢ μὶπε-Ιθανοβ, ὑπὸ ποθ ὑπαὺ 15. ἢΐς αἵ 
πὸ ἔοοῦ οἵ {πῸ ννοοα!απα τοοῖς ἢ γὸ δἔπιηρ οὗ πὸ 
ἀποῖθηΐ ᾿πηΐραυ, μον ἴο Πυιηΐουβ, πα ἴποῖι, σἴοημ6- Π 0 
γαϊθεα ἴῃ Ηθυτηθβ Πποποιιῖ,} θῈ. οτασίοις πηΐο τι5 ἀπε 
ἀοοερῦ ἔπ 5001} οἵ Τουτιπαΐθ ϑοβαηή θυ β Βν ΠῸ οἤαθο 
οὗ {πΠ6 ἀφθθϑυ. 

204...- ΜΥΕΙΝΙΒ 

ΕΝ Τίμηθ νγὰβ ἁροιῦ ἴο αἀτὰσ ἄοννῃ ἴο Ηδήοϑβ 
Ραλῃῖς Θταῦν 5, πὸ οἰ εν ηαΐο οἱ σἔσπηρ οἵ Δρῃγο- 
ἄϊτο, Π6 ἀεαϊοαϊοα ἴῃ {πὸ ΡουῸἢ οἵ ῬΥΪΑΡα5 5. Πρηξ 

ΒΌΤΩΠΟΥ ἄγ οϑθοβ ἀγνοα ἴῃ βουνοῦ πα ΟΥ̓ ΠΊΒΟΠ, ἢ Ϊ5 ἐπἴεα 

1 Α πϑὰρ οὗ βίομοβ. οὴ ψν ]οἢ ονουν ὕγανθι]θυ υνοῦ ἢ οαδῦ 
06. Ξ΄ΘΉ ΓΘ 501}] σοιητηοη ἴῃ ὑπ δῦ, ἀπ {πὸν Βα ποίηϊην 
ἴο ἀο Θββϑθῃθ "}ν ἢ ΤΘΡΠ68. 
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ΟΠ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

φαικάδα τ᾿ εὐτάρσοισιν ἐπ᾽ ἀστραγάλοισι γελῶσαν 
καὶ τὴν γρυτοδόκην κοιτίδα παμβακίδξων, 

αὐλούς θ᾽ ἡδὺ πνέοντας ἑταιρείοις ἐνὶ κώμοις, 
δῶρα ἸΠριηπείων θῆκεν ἐπὶ προθύρων. 

925ῦ.--ἘΡΥΚΊΟΥ 

Τοῦτο Σάων τὸ δίπαχυ κόλον κέρας ὡμβρακιώτας 
βουμολγὺς ταύρου κλάσσεν ἀτιμαγέλου, 

οππότε μιν κνημούς τε κατὰ λασίους τε χαράδρας 
ἐξερέων ποταμοῦ φράσσατ᾽ ἐπ᾽ ἀϊόνι 

ψυχόμενον χηλάς τε καὶ ἰξύας" αὐτὰρ ὃ βούτεω 
ἀντίος ἐκ πλαγίων ἴεθ᾽: ὁ δὲ ῥοπάλῳ 

γυρὸν ἀπεκράνιξε βοὸς κέρας, ἐκ δέ μιν αὐτᾶς 
ἀχράδος εὐμύκῳ πᾶξε παρὰ κλισίᾳ. 

2560.--ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ 
7 7] 

Ταύρου βαθὺν τένοντα, καὶ σιδαρέους 
, , ς 

ἤλτλαντος ὦμους, καὶ κόμαν ᾿ Ἡρακλέους 
ὔ " 

σεμνάν θ᾽ ὑπήναν, καὶ λέοντος ὄμματα 
ἅ ᾽ 

Μιλησίου γίγαντος οὐ Ὀλύμπιος 

Ζεὺς ἀτρόμητος εἶδεν, ἄνδρας ἡνίκα 
Ἀ » , τ -“" ᾿] ͵ὔ 

πυγμὰν ἐνίκα Νικοφῶν ᾿Ολύμπια. 

251.--ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ 

Τίς με, Διωνύσῳ πεπλασμένον ἀμφιφορῆα, 
τίς με, τὸν ᾿Δδριακοῦ νέκταρος οἰνοδόκον, 

Δηοῦς ἐπλήρωσε; τίς ὁ φθόνος εἰς ἐμὲ Βάκχου, 
ἢ σπάνις οἰκείου τεύχεος ἀσταχύων; 

ἀμφοτέρους ἤσχυνε' σεσύληται μὲν ὁ Βάκχος, 
Δημήτηρ δὲ Μέθην σύντροφον οὐ δέχεται. 
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β 
ΒΟΟΚ ΡΥ]. 254-257 

ἢαῖν συ θαϑυ νυ Ὁ ΒΡΙ Κεπανα,, Πἷ5 ν 16 5Π065 πα 506 
ΟἹ [5 5 ρον ΔΏΚΊ65, {Π6 ΟΠ οϑῦ πῃ ἡν ΠΙοἢ τοροβθα 5 
ον θαβῖπο ἔτ ρροῦν, ἀπ ἢἰς ἤπτο Ἐπαῦ ὈγοαῦΠοα συνθεῖ 
γ 5165 ἴῃ ὑπ τον εὶς οὗ ὑπΠ6 Παυ]οῦ 106. 

25ῦ.-. ΒΠΎΥΟΙΌΘΒ 

Κλον οἵ Αὐργαοία, ὑηΠ6 Ππευάϑηαῃ, ὈγοΪ]τ 6 ΟἹ {Ππ|15 Π15 
ϑέγανηρ θῈ}}}5 τατ]αΐο αὶ Ποσ ὕννο οὐ 105 Ἰοη, ΘΠ, 
ΒΘ γ ἢ ηρ ἴον ᾿ΐμ οὐ {Π6 ἢ1]]- 5146 ἃπα Ἰθαΐν σα ἢ] 165, 
6 βρίϑα Βίμη οὐ ἔΠ6 γἱνϑυ- θα πκΚ σοΟ] πρ Πῖ5 θοῦ ἀπά 
51465. ΤΠηΘ θῈ}} τα 5Π 6 αὶ βἔνγαι ον αὐ Πῖνη ἔοι ὁπ 6 5146, 
Βαῦ Π6 ψὶἢ Πϊς οἰ} Κποοκεα οἱἢ᾽ 5. σαννίησ ΠΟΓΙΉ, 
Πα Ρυδ τ ἀρ οὐ {Π|5 14 ρον τες Ὀγ ὑπ ὕγτο, 
γ1516 4] 10} ἐπ 6 Ἰον πη οὗ {πε Πονά. 

2950.- -ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ 

ΤῊΝ {πῖ|οκ 0] προῖὶς, πῸ6 ἸῸΠ 5ῃοι] θυ [πκὰ 
ΑΥ145, ἐπε Παῖὶν δπᾶα σγϑνεσεπα Ὀεαγαὰ {κὲ Ηφυδο]ς6β5, 
ἀΠ4 ἐπα ΠΙοη-ογο5 οἵ ὑπαὶ Μιδβίλη οαηῦ ποῦ ἄνθη 
ΟἸνιρίαη ζει ΩΝ νυν ἱτποιιΐ ἜΜΟΣ ΤΣ δ ἤθη ΝΙοο- 

Ροη οι {Π6 τηθη᾿5 θοχίηρ οοηϊοϑῦ πῃ ΡΣ ΟἸ νι ρίλ ἢ 

ΘΆΤΗ65. 

--ααμΜῬΤΙΡΗ 105 

νηο ΕἸ]οα τὰς τ {ΠῸ οἱ ας οἵ Ἰδεμηοῖον, ὑΠς ἃπ- 
ῬΒογα ΓἈϑῃϊοπθα ἕο ΒΔσομ5, {Π6 τϑοϊριθπῦ οἵ Αὐανίατις 
νη συνεοὺ ἃ5 ποῖα ἢ Υ Πν 5ῃου ἃ Πα συπάσο της ἴο 
Βδοοθ5, ΟΣ ψν Παΐ βοαγοιῦν νγὰβ ὕΠ γα οἵ ΡΥΌΡΕΟΥ ν6556]1ς 
ἴου. σού ᾧ' Βα ᾿πϑυϊτεα θοῦ αἰντηϊεϊθ5 ; Βδοοῃας Πὰς 
θδὲπ τοῦ θα, ἀπα ᾿ευπεῖου 4065 ποῦ τοοοῖνα Με μέ 1 
ἰηἴο Ποὺ βοοίοϊνυ. 

1 ΘΓ. ΪΘΉ 688. 
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ΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΌΘΟΥ 

958.---ΑΔΔΑΙΟΥ 

Τὰν ὁ ὄϊν, ὦ Δάματερ ἐπόγμιε, τάν τ᾽ ἀκέρωτον 
μόσχον, καὶ τροχιὰν ἐν κανέῳ φθοΐδα, 

σοὶ ταύτας ἐφ᾽ ἅλωος, ἐφ᾽ ἃ πολὺν ἔβρασεν ἄντλον 
ΚΚρήθων καὶ λιπαρὰν εἶδε γεωμορίαν, 

ἱρεύει, πολύσωρε' σὺ δὲ Κρήθωνος ἄρουραν 
πᾶν ἔτος εὔκριθον καὶ πολύπυρον ἄγοις." 

259.--ΦΙΛ ΠΟΥ 

Τίς τὸν ἄχνουν Ἑρμῆν σε παρ᾽ ὑσπλήγεσσιν ἔθηκεν; 
Ἑρμογένης. -- Τίνος ὦν; --- Δαϊμένευς. --- ἸΤ1ο- 

δαπ “} ὃς; χε --ΞΞῷ 

᾿Αντιοχεύς. --Τιμῶν σε χάριν τίνος; ---Ὡς συναρωγὸ 
ἐν σταδίοις. --Ποίοις;--"᾿ ἰσθμόθι κὴν Νεμέᾳ.--- 

[ἔτρεχε γάρ; --- Καὶ πρῶτος. --᾿Ελὼν τίνας; --- 
᾿Βννέα παῖδας" 

ἔπτη δ᾽ ὡς ἂν ἔχων τοὺς πόδας ἡμετέρους. 

200.--ΓΕΜΙΝΟΥ͂ 

Ὡρύνη τὸν πτερόεντα, τὸν εὐτέχνητον "ἔρωτα, 
μισθὸν ὑπὲρ λέκτρων, ἄνθετο Θεσπιέσιν. 

Κύπριδος ἡ ἡ τέχνη ζηλούμενον, οὐκ ἐπιμεμφὲς 
δῶρον" ἐς ἀμφοτέρους δ᾽ ἔπρεπε μισθὸς᾿᾽ Ἔρως. 

δοιῆς ἐκ τέχνης αἰνέω βροτόν, ὃ ὅς γε καὶ ἄλλοις 
δοὺς θεὸν ἐν σπλάγχνοις εἶχε τελειότερον. 

2601.---ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂ 

Χ λκεον ἀργυρέῳ με πανείκελον, ᾿Ινδικὸν ἔργον, 
ὄλπην, ἡδίστου ξείνιον εἰς ἑτώρου, 

1 ἄνοις ῬάβΒΟη, 
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ΒΟΟΚΥΙ. :58-2Ζότ 

2ῦ8.-ΑἸΘΑΒΌΒ 

ΤῊ να, Πθομγοῖου, ν πο ρΡγοϑιἀθϑῦ ονοὺ ὑπ ἔατγον"8. 
ἃ {5 ΠΟΥ] 655 ΠΟΙ, ἀπ πο τουσπα οαϊκα ἴῃ ἃ 
θαβκεῖ, ἀρὸμ {Πὶ8. ὑΠγ βῃϊησ- ἤθοῦ ὁ. νν 0 ἢ ἢ 6 νυῖη- 
πουγεα ἃ διυρο ρμῖϊὸ οἵ βῆδθανθβ ἃπαὰ βὰν ἃ σοοαΪν 
᾿ιαγνοβὺ, ἀοῖ τεΐμοη οοηβθογαῖθ ἴο ἔπδθ6, [αν οἵ ὑπ 6 
τὰ ην Πδαρ5.} Ενουν γϑδὺ τὰ Κα ἢΪ5 Πα] γἱο ἢ ἴῃ νυ θαΐῦ 
ἃ Π4 Ραυ]ον. 

259.---ΡΗΠΙΡΡΟΌΘ 

4. ΝΥΠ)ο 5εὖ ὑπεὲ ἃρ, ὑπ6 θδαγα 685 Ηθυηθβ, Ὀγν ὑπ6 
βἰαγιϊησ ρΡοϊηὺ οὗ ἰΐθ οοιτϑβεῦ 9}. Ηεδιορδμηθ65. 
4. ΟΝ Β0η 8. θη θϑ. 4. το ψῃθποαὴ 
ΒΒ. του Αηΐίοοῃ. 41. γὴν αἷά με ποποῖν ἐπδα Ὁ 
ἘΝ ΠΕ ΠΕΙ͂ΡΡΥ τῷ ἔπε τᾶςε. 43. Υμαῖ ταοοϑ Β. Αἱ 
᾿Ξ πηι5 πα Νοιηθαᾶ. 4. Ηδ τδὴ ἵπουθ, ἐμ πὉ 8. Υ8ε58, 
Δα σἄτηδ ἴῃ ἢγϑί. 4. ποι η1α μῈ Ὀδθαῦὺ ἢ δ. Νίηβ 
οἴου θον 5, ἃπα Πα ἥἤδυν ἃ5 1Γ πὲ Παά τὴν ἔδοῦ. 

200.--ΟἘ ΜΙΝῸΒ 

ῬΗΥΝΕ αἀδαϊοαϊθα ἴο ὑπ6 ΤΠοβϑρίαπ ὑπ6 πυἱηρσοθα 
ἴονε θεδι α}}ν υγοῦρῃς, {Π6 Ρυϊοα οἵ Πδὺ ἔανοιι 8. 
ΤΠ6 ψοὺκ ἰ5 {πῸ οἱ οἵ γνρυῖβ, ἃ οἱ ἴο Ἔπανγ, ψ 1}}} 
ὙΠ] ἢ πὸ ἔλα] οαὰη θὲ ἔοαηα, πα [μονα ννὰβ ἃ δυςην 
Ρανιηθδηΐ ον θοῦ. 1 ργαῖβα [ῸΣ ἔννο ἔουπ5 οἵ ἂὐὸ {Π 6 
τηδη ὙΠῸ, οἰνίηρ ἃ σοα ἴο οἴπουβ, Πδα ἃ τόσα ρεγΐεοςϊ 
σοα ἴῃ ἢϊ5 508]. 

201.--ΟΕΙΝΑΘΟΙΑΒ 

50ῸΝ οὗ ΒΙπΊοη, βίησθ ὑΠ18 15 γοῦν Ὀἰγ Πα ἀν, ΟΥπὰ- 
σοτὰβ 56 η65 τὴ ψνἱὉ}}) ὑπ γο]οϊοϊηρθ οἵ ἢϊβ πεαγὺ ἃβ ἃ 

1 2,6. 88 ᾿ι68}5 οὗ ρσγαΐῃ οὴ. ὕΠ:6 ὑῃιγοβ} 1 Πρ- ΠΟ οΓ. 
3 Ῥῆγνηο αὐὰ ῬΓαχΙῦθ]65, 
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σΆΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

ἥμαρ ἐπεὶ τόδε σεῖο γενέθλιον, υἱὲ Σίμωνος, 
πέμπει γηθομένῃ σὺν φρενὶ ἹΚριναγόρης. 

039..-ΛΕΩΝΙΔΑ 

Τὸν ποίμνην καὶ ἔπαυλα βοῶν καὶ βώτορας ἄνδρας 
σινόμενον, κλαγγάν τ᾽ οὐχὶ τρέσαντα κυνῶν, 

ὐάλκης ὁ Κρὴς ἐπινύκτια μῆλα νομεύων 
πέφνε, καὶ ἐκ ταύτης ἐκρέμασεν πίτυος. 

209.-ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 
“ »“ ΄ 

Πυρσῶ τοῦτο λέοντος ἀπ᾽ ὧν φλοιώσατο δέρμα 
Σῶσος ὁ βουπάμων, δουρὶ φονευσάμενος, 

΄ Ἂ 

ἄρτι καταβρύκοντα τὸν εὐθηλήμονα μόσχον, 
Ψ 9 Ψ Ἔν ἐῷ 7 Φ 5 ἈΝ ΄ 

οὐδ᾽ ἵκετ᾽ ἐκ μάνδρας αὖθις ἐπὶ ξύλοχον᾽" 
«ς ᾽ - 

μοσχείῳ δ᾽ ἀπέτισεν ὁ θὴρ ἀνθ᾽ αἵματος αἷμα, 
βληθείς: ἀχθεινὰν δ᾽ εἶδε βοοκτασίαν. 

204...-ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂ 

᾿Ασπὶς ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Φυλλέος ἱερὸν ἅδε 
δῶρον ᾿Απόλλωνι χρυσοκόμῳ δέδομαι, 

γηραλέα μὲν ἴτυν πολέμων ὕπο, γηραλέα δὲ 
ὀμφαλόν: ἀλλ᾽ ἀρετᾷ λάμπομαι, ἃν ἔκιχον 

ἀνδρὶ κορυσσαμένα σὺν ἀριστέϊ, ὅς μ᾽ ἀνέθηκε. 
ἐμμὶ δ᾽ ἀήσσατος πάμπαν ἀφ᾽ οὗ γενόμαν. 

20.--ΝΌΣΣΙΔΟΣ 
ἽἜΡρα τιμήεσσα, Λακίνιον ἃ τὸ θυῶδες 

πολλάκις οὐρανόθεν νεισομένα καθορῇς, 
δέξαι βύσσινον εἷμα, τό τοι μετὰ παιδὸς ἀγαυᾶς 

Νοσσίδος ὕφανεν Θευφιλὶς ἁ Κλεόχας. 
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ΒΟΟΚ ΥἹΙ. ,26δι-2)ός 

σῦν ἕο ἔπε ἤοῦβε οἵ Πὶβ βυνεοϊεθὺ ἔγίθπμα. 1 ἃ ἃ 
ὈγοηΖα ἤδμθι, ἰπϑὺ κὸ οἰνεσ, οἵ [[πάϊὰη ψοῦκ- 
τη 5}. 

203.--ἨΕἸΝΟΝΙΌΑΒ 

Τπε θθαϑῦ  οἢ ψτοὰυρῆϊ ἤάνος οα ἐῃ6 ἤοοκ ἀπά 
Ππ6 σας ]!θ- ρθη απ ὑπ που ϑηθη, δης ἔδαγθα ποῖ ἐπε 
Ἰοι ποῖθβε οὗ {πῃε ἄορβ, Επα]οθβ ἴῃς Ογθίδῃ [εν 
ὙΠ ]]6. ΒΒ ΡΠ Θναϊπο Πἰ5. ἤἥοοῖςς αὖ πίρηῦ, πα Παηρ ὁ 
{Π15 Ρἷπο. 

93ρ9...-Βΐν ΤΗΕ ΘΑΝΕ 

ϑόβύβ, ΥἹ ἢ ἴῃ σα 116, δ πο αὶ {Π15 ἔαννην Ποη, νν Πΐο ἢ 
6 5᾽Ϊονν ψ τ Π15. ΘρΘαν πιβὺ ἂ5 1 πα θεσιπ ἴο ἥἄδνοιιτ 
1Π6 βιοκ|ηρ ΘΟ ΠΕ, ποὺ θοῦ ἰδ θΔῸΚ ἔρον ὑπ 5Πδορ- 
[ο] ἃ ἴο ἐπα ννοοά. ΤῸ ὑπὸ σα] {πῸ θυαΐα ὑγαπϑριογοεα 
μα Ὀ]οοά ἴον. Ὀ]οοά, ἀπα βουγον ἃ] ἴο ἰδ νγὰβ ὑπὸ 
ΤΟΥ ἰδ πυγοῦρ Ὁ. 

904. ΜΝΑΒΘΑΤΙΟΛΒ 

ἂμ {πὸ 5}}161ἃ οἵ ΑἸοχαπάου, ῬΠν ]]) Θ᾽ βο, ἀπᾶ 
Πδηρ ἢδγα ἃ ΠοΙγ οἹδῦ ἴο σο]ἀεπ- αϊγθ Αρο]]ο. ΜΥ 
εἄρσε ἰ5 οἱά δῃηᾷ νναυςννοῦῃ, οἷ Δ 6] ὙγΟΥ 185. ΠΥ "055, 
θεῦ 1 5ῃῖηθ Ὀγ ὑπὸ νά]ϊοῦν 1 αἰτζαϊ θα σοίηρ ΤΟγ ἢ ἴο 
{Π6 θαΐῦ!ε ψ ἢ πὰ Ὀγανοϑὺ ΟΕ τπθη, πα πὸ 4 οή!ϊ- 
οαἴθα τη6. ἔσοιη {Π6Ὸ ἀὰν οἵ τὴν θἱγΐῃ ὑρ 1 Πᾶνα 
Γουηαῖημ οἱ ἀΠποΟΠαπογα. 

205.--ΝΟ 515 

Ηξπὰ τονοσοα, ψΠ0Ὸ οἷν ἀοδοοπήϊην ΠῸμ Πράν ἢ 
Ἰοοϊκοϑῦ οὐ πν Γι οϊηαη Θῃγη6 ἔγασταμὸ ν᾿ ἢ ἔλα κ- 
ἴησθηβθ, δοοθρὲ {πΠ6 Ἰπθη σαυτηθηῦ νν μῖοἢ ΤΠ ΘΟ 1] 15, 
ἀδαςσπῖον οὔ ΟἸδοοπα, γονα ἔου ὑπεῈ ἢ Ποὺ πΟΌ]ς 
ἀδαρῃξου Νοβ518. 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

26006.--ἩΓΗΣΙΠΠΟΥ͂ 

Τάνδε παρὰ τριόδοις τὰν ἴΔλρτεμιν ᾿Αγελόχεια, 
ἔτ᾽ ἐν πατρὸς μένουσα παρθένος δόμοις, 

εἴσατο, Δαμαρέτου θυγάτηρ: ἐφάνη γάρ οἱ αὐτὰ 
ἱστοῦ παρὰ κρύκαισιν ὡς αὐγὰ πυρός. 
Ο. Μουῖναὶθ τὴ Οὐἰἰοοίϊοηβ ἤγοην ἐπε ατεεῖ Απέμοίοσψ, 1893, 

Ρ. 147. 

201.---ΔΙΟΤΙΜ ΟΥ 

Φωσφύρος ὦ σώτειρ᾽, ἐπὶ Πόλλεδος ἕσταθι κλήρων, 
ΓἌρτεμι, καὶ χαρίεν φῶς ἑ ἐὸν ἀνδρὶ δίδου, 

αὐτῷ καὶ γενεῇ" τόπερ εὐμαρές" οὐ γὰρ ἀφαυρῶς 
ἐκ Διὸς ἐἰθείης οἷδε τάλαντα δίκης. 

ἄλσος δ᾽, ἴΆρτεμι, τοῦτο καὶ ἂν Χαρίτεσσι θεούσαις 
εἴη ἐπ᾿ ἀνθεμίδων σάμβαλα κοῦφα βαλεῖν. 

208. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂ 

Τοῦτό σοι, "Ἄρτεμι δῖα, Κλεώνυμος εἴσατ᾽ “ἄγαλμα, 
,Ἱτοῦτο' σὺ δ᾽ εὐθήρου τοῦδ᾽ ὑπέρισχε ῥίου, 

εὖτε κατ᾽ εἰνοσίφυλλον ὄρος ποσί, πότνια, βαίνεις, 
δεινὸν μαιμώσαις ἐγκονέουσα κυσίν. 

9609.---ὩΩΣ ΣΑΠΦΟΥ͂Σ 

Παῖδες, ἄφωνος ἐοῖσα τορ᾽ ' ἐννέπω, αἴ τις ἔρηται, 
φωνὰν ἀκαμάταν κατθεμένα πρὸ ποδῶν" 

᾿: Αἰθοπίᾳ με κόρᾳ Λατοῦς ἀνέθηκεν ᾿Αρίστα 
ἁ Ἑ ρμοκλείδα τῶ Σαῦναϊάδα, 

11 γυιΐθ τορ᾽ : τετ Μῆ. 
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ΒΟΟΚ ΥἹ. 266-269 

200. -ΗΒΟΕΒΙΡΡΟΒ 

ΤῊΙΒ Αὐζομιῖα ἴῃ {Ππ6 ογόβδτνναὰγβ 414 ΗΘ] ΘΟ ἴα, {Π 6 
ἀδαρηΐον οἵ 1λατηαγεῖιβ,: ουθοῦ νν Π116 511} ἃ νἱτσίη ἰὴ 
ΠῚ ἔα μου 5 ποῖιβῈ ἢ ἴον {πΠῸ σοά 655 Πού β 6 1 ἈρΡρθαγεα 
ἴο Ποῖ, ὈΥ πε νψϑῦ οὗ Ποὺ ἸΙοοι, κΚ ἃ ἤασπηες οὗ 
ἤν. 

201.---ὈΙΟΤΙΜΌΘΒ 

5ΤΑΝΡ Ποῖο, Αυὐζθῃῖα ὑΠ6 ϑανίοισ,: ἢ την ἴογοῦ 
ου πε ἰαπὰ οὔ Ρο]]15,35 ἀπά οἷνα ὑῃν ἀΘΠ ΠΡ. ] ΤΡ 
ἴο Πἴτη πα ἴο "5 Ομ] ἄγοι. Πα ἔαϑὶκ 15 δάϑυ ; Ὁ πὸ 
ἔς }] 6 Κπον]οάσε παῖ Πα ἕλοι ζει5 οἵ {π᾿ ππουτὶην 
560 165 οἵ «“Ψπ5ῖϊς6. Απά, Αυγΐθιηϊβ, ᾿οὺ ἐπε ατᾶσθϑ ἴοο 
γὰσ6. ΟΥ̓ΘΙ {5 ογόνθ, ὑγθδαϊηο οὴ ὑπ ἤοννευβ νυ 1} 
{πεῖν Πσηϊ 58 η6]5. 

208.-.-ΜΝΑΒΑΤΙΟΛΒ 

ΤῊΙ5 προ, Ηοὶν Αὐΐοιηΐβ, ΟἸδοηνπλι5 δε αρ ἴοὸ 
ἴπεὸ. Βαβίον ἔπν θ᾽ οββίης οὴ {Π|5 ἀρ] απ οΠαβ6 ἤθη 
ἴῃν δεῖ, οὐν αν, ἔγεδὰ {Π6 [ον ϑβῦ- οἶδα πποιηΐϑίη, ἃ5 
ποὺ [ΟἸ]οννεδῦ δαρουὶν ὑΠ6 ἀτοδα α] ρμαηίϊπς οὗ τῃν 
ΡδοΚ. 

9609..-- ἕ ΘΑἥΙ0 ΤῸ ΒΕ ΒΥ ΒΑΡΡΗΟ 

ΟἨἩΙΠΌΒΕΝ, ὑποιρὴ 1 ἅτ ἃ απιπὴ}» 5ἴοπα, ᾿ἢ ΔῺΥ ἀ5ῖκ, 
ἴμδπ 1 ΔΏΒΥΝΟΥ ΟἸδαχγ, Πανίηρ βοὺ ἄονη αὖ τὴν ἔδοϊ 
ὅῃ6. ψογτὰβ 1 ἃπὶ ΠΟνΟΥ ννδὰτν οὗ βρθακίηρ : “" Αὐϊβῖα, 
ἀδυρηΐου οἵ Ηδυτοο 65 ὑΠ6 βοὴ. οὗ ϑασηδιβ, ἀδαϊ- 

1 ΠῊ6 νν6}1-κπόνγη Κίηρσ οὗ ὥρατγῦα (εἴγε. ὅ00 8.6... 
2 Νού, 1 ΞΕΡΡοβθ, ὁῃοβθῃ ἃ5 50} ; θαπῦ {Π6 5ῃ 1] η6 ννὴὰβ Π6 18. 
3.ΑᾺ χηδῃ ᾿ἰθᾶγηθα 1ῃ ὑῃ6 ἰᾶνν. γη0 Ὀθ. 5 ὑΠπΠαῦ ΟΥΠΘΥ σγδοθβ οἱ 

᾿ρ ὕοο την Ὀο ἢΪ8. 
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ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

7 “ Φ εἶ -“ 

σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναικῶν" ἅ σὺ χαρεῖσα 
, ,ὔ 7. ΄' ᾽»᾽ 

πρόφρων ἁμετέραν εὐκλέϊσον γενεάν. 

510.--ΝΙΚΊΙΟΥ 
᾽ ᾽ 7 ᾿ς κι 2 ’ 4 

ΛΔμφαρέτας κρήδεμνα καὶ ὑδατόεσσα καλύπτρα, 
ἢ Ἔ 7 “ - φ Ἁ -“ 

ιλείθυια, τεᾶς κεῖται ὑπε : Εἰλείθυια, τεῶς κεῖται ὑπὲρ κεφαλᾶς 
: 3 » δ Ὁ 3 ῇ , « 

ἃς σὲ μετ εὔχωλας ἐκάλέσσατο λευγαλεας οἱ 
-“ » -ΧῈ; ’ “ -“ 7 

κῆρας ἀπ᾽ ὠδίνων τῆλε βαλεῖν λοχίων. 

211.---ΦΑΙΔΙΜῸΟΥ 

ἼἌρτεμι, σοὶ τὰ πέδιλα Κιχησίου εἵσατο υἱός, 
καὶ πέπλων ὀλίγον πτύγμα Θεμιστοδίκη, 

οὕνεκά οἱ πρηεῖα λεχοῖ δισσὰς ὑ ὑπερέσχες 
χεῖρας, ἄτερ τόξου, πότνια, νισσομένη. 

᾿Άρτεμι, νηπίαχον δὲ καὶ εἰσέτι παῖδα Λέοντι 
νεῦσον ἰδεῖν κοῦρον γυῖ ἐπαεξόμενον. 

213..-Ἠὄἕ ΠΕΡΣΟΥ͂ 

δῶμά τοι, ὦ Λατωΐ, καὶ ἀνθεμόεντα κύπασσιν, 
καὶ μίτραν μαστοῖς σφιγκτὰ περιπλομέναν, 

θήκατο Τεμάεσσα, δυσωδίνοιο γενέθλας 
ἀργαλέον δεκάτῳ μηνὶ φυγοῦσα βάρος. 

978.-.--:-ὄὉἫΥΣ ᾿ ΝΌΣΣΔΟΣ 

Ἄρτεμι, Δᾶλον ἐ ἔχουσα καὶ ̓ ᾽Ὀρτυγίαν ἐροεσσαν, 
τόξα μὲν εἰς κόλπους ἅγν᾽ ἀπόθου Χαρίτων, 

λοῦσαι δ᾽ ᾿Ινωπῷ καθαρὸν χρόα, βᾶθι δὲ Λοκροὺς 
λύσουσ᾽ ὠδίνων ᾿Αλκέτιν ἐκ χαλεπῶν. 
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ΒΟΟΚ. ΥἹ. 269-273 

οαΐοα τὴθ ἴο Ασἕθυηϊβ Δοϊπορίβ. 1 Τὴν πϊηϊσίναην ἰ5 
5Π6, βονθυοῖὶρῃ ἰδαν οἵ υνοιηθη ; γο]οῖοο ἴῃ {Π15. ΠΟΥ 
οἿ οὗ Πουβο] ἢ," πα 6 ψ ἹΠΠπρ το οἹου ἔν οὐ" γὰοο.᾽ 

210.--ΝΊΟΙ 5 

ΤῊΝ Ποδα-ΚΚουοῃϊοῦ ἀπα νναΐου- Ὁ] ναὶ] οὔ Ατηρμα. 
γαῖα γοϑῦ οὐ ἴῃ ν Ππεδά. ΠΙΛΉνῖα ; ἴον ἔπ πὴ 5Π6 νοννεᾶ ἴοὸ 
{π6 6 θη 516 ργανοα ἴπθ6 ἴο Κϑορ ἀγθδα μι] ἀθαὶῃ 
[ἌΓ ἀὐνὰν ΠΌΤ ΠῚ ἴῃ ΠΟΥ ἸΔ!ΟΙΓ. 

211.--ῬΗΛΕΒΌΙΜΌΘΒ 

ΑἌΤΕΜΙ5, {π6 50η οὗ (ἸοΠ ϑῖας ἀθαϊοαϊξοα {πῸ 5Ποθς 
ἴο ἴπθθ, «πα θη βεοάϊοα ἰἢ 6. βἰμηρ]ς [Ὁ] 45 οὗ πεν 
βονπ, θδοδιβα ἐπα σομηϊησ ἴῃ ροηὐ]ς οτῖςε τ ποῦὺὶ 
Πν θοὸν ὕποι ἀϊἀςῇ ΠΟΙ ὑῃν ἔνο παπᾶς οὐοὺ ΠΟΥ ἰπ 
ΠδῚ Ιαθοῦγ. Βυῦ Δυξοιηΐβ, νου ῃβαξα ἴοὸ 566 ἐΠῖ5 θὰ ν 
"ον οὗ 1,δοπ᾿ 5 στὸν σγοαῦ πα βἔγοηρ. 

212... ῬΕΉΒΕΒ 

Ηξπ Ζοπα Ὡπα ἤΠονοιθα ἔποοκ, ἀπῇ {πὰ Ραπᾶ ἐμαὶ 
οἷαθρθ Πδὺ Ὀγδαβίβ τσ, ἀἸά ΤΙ λθοοα ἀδάϊοαξϊε, Αὐ- 
[ειηΐς, ἕο ὑπεο, ἤθη ἴῃ π6 ἐοπίῃ τηοηὐ ἢ 506. νγὰς 
ἔγεβα ἴπτομὰ ἢπ6 αν οη Δηα ρμαΐη οἵ ἀΠ ἤσαν ἔγαν δῇ]. 

9173.--Ἕ [[ἀκὰ ΝΟΩ͂ΘΙΞ 

ΑἩΤΕΜΙΒ, ἰλᾶν οὗ Τ)6]05. ἀπα΄ Ιονοῖν Οὐ γοία, ἂν 
θγ “ἐπ ν βἔαίη]θθς ον ἴῃ ἐπα θόβομι οὐ ἐπ γάσοϑ, 
γν5} {π66 οἰθαᾶῃ ἴῃ ΙπΟΡ5, πα οοπιθ ἴο ΤΙ οοτὶ ἴὸ 
ἀδ! νον ΑἸοθῦϊς ἔγουη. ἔΠμ6 Παγ ρᾶηρθ οὗ ΟΠ] Ἐ ἢ. 

ΤᾺ Τιοβθίδη Αὐίθηνβ, ἀθαϊοαῦϊοης ἴο τ ΠΟ τγὸ ῬΟΞΒ655. 
32 Τῇ βἰαΐιθ νγὰβ ομο οὗ Αὐὶβία πουβοὶ, 
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ΟΕ ΕΚ ἈΝΤΉΟΙΘΟΥ 

214. .ἑ ΤΕἅἑ ΣΟΥ 

Πότνια κουροσόος, ταύταν ἐπιπορπίδα νυμφῶν, 
λ ,ὔ -“ » “ ΄ 

καὶ στεφάναν λιπαρῶν εκ κεφαλᾶς πλοκάμων, 

ὀλβία Εἰλείθυια, πολυμνάστ οιἱο φύλασσε 

Τισίδος ὠδίνων ῥύσια δεξαμένα. 

5.-Ξ ΝΌΣΤΟΣ 

Ναίροισάν τοι ἔοικε κομᾶν ἄπο τὰν ᾿Αφροδίταν 
ἄνθεμα κεκρύφαλον τόνδε λαβεῖν Σαμύθας: 

δαιδαλέος τε γάρ ἐστι, καὶ ἁδύ τι νέκταρος ὄσδει, 
τοῦ, τῷ καὶ τήνα καλὸν "Αδωνα χρίει. 

Ἢ πολύθριξ οὔλας ἀνεδήσατο παρθένος “Ἱππὴ 
χαίτας, εὐώδη σμηχομένα κρόταφον" 

ἤδη γάρ οἱ ἐπῆλθε γάμου τέλος" αἱ δ᾽ ἐπὶ κόρσῃ 
μίτραι παρθενίας αἰτέομεν χάριτας. 

ἼΛρτεμι, σῇ δ᾽ ἰότητι γάμος θ᾽ ἅμα καὶ γένος εἴη. 
τῇ Λυκομηδείδου παιδὶ λιπαστραγάλῃ. 

211.--ΔΑΜΑΓΉΤΟΥ 
Π] , : “" Ἁ }] 7 3... ΄ 

Ἄρτεμι, τόξα λαχοῦσα καὶ ἀλκήεντας ὀϊστούς,. 
ἈΝ , ᾽ , Ἷ ͵ , 

σοὶ πλόκον οἰκείας τόνδε λέλοιπε κόμης 
᾿] , “ Θ΄ 9 , ΄ ΄ 

Ἀρσινόη θυόεν παρ᾽ ἀνάκτορον, ἡ ΠΠτολεμαίου 
, “ ῇ 

παρθένος, ἱμερτοῦ κειραμένη πλοκάμου. 
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Ἄν.  Υ  Ν υσϑθσιἝο 

ΒΟΟΚ ΓΙ. 2η4--277 

214. ἑῬΕΒΒΕΒ 

(ΟΡΡΕΞ5, βανίουν οἵ οΠΠ]Πάγθη, Ὀ] οὶ ΠΗ γα, γεοοῖνο 
«πα ΚΘΟΡ ἃ5 ὑπν ἴδε ἴον. ἀ δ! νουίησ 1 Ἰςἷ5, πὸ νι ο]} 
ΤΟΙ ΘΙ οΥ5, τοι Πδὺ ρΡᾶηρβ, ὑΠ|5. Ὀγ 144] Ὀγόοο ἢ ἀπά 
πὲ ἀἴδά οι ἔγομι ἤδὺ ο]οσθν Πα ΐν. 

91Ὁ.---ΝΌ 515 

τη ἴον, τηϑἐ μη, ΑρΡῃγοαϊτο ψν}}}] τϑοεῖνε ἐεῖς 
οἴϊευϊησ ἔτοπὶ ϑνυηαθῖμα, ὑπ6 οαὰ] ὑπαῦ θοσπα ΠΟΥ 
᾿αῖν : ΕΣ Ὁ 15 ἀε]οαΐοὶν στοιρηῦ ἀπα Πα ἃ οογίαϊη 
αυγθοῦ 51}16}} οἵ προῖδν, ὑπαὶ πδοῖαν στ ἢ νΠΪο 5Π6, 
ἴοο, ἁποϊηΐβ ἰονεὶν Αἀοηίϑ. 

210...- ΑΝΤΙΡΑΤΕΗ 

ΗΠΡΡΕ, ἐδ πιδϊάθη, Πᾶ5 ρδ ἀρ ΠΟΥ ΔἸ πδηξ οἰμ]ν 
᾿γαῖν, Ὀγπϑ ἴησ 1 ἔτομ ΠΟΥ ρου ατη δα οι] 65, ἴον ὑπὸ 
90] δὴ {ἰπη6 6 πη 506 πιὰ πνοαὶ ας σομπηρ, ἀπ 1 {πὸ 
9πΠ004 ἐῃαΐ π86α ἴο τοϑῦ ὑποῦα γα γ6 ἴῃ ΤΥ ΨΥ ΘΑΓΟΥ 
πῃ στᾶσα οὗ νἱγρίηϊΐν. αΐ, Αὐδοιηΐβ. ἴῃ ἐν Ἰονὶπρ- 
ἜΞΝΕ ΠΡ σταμῦ ἴο Τγοοτηοοϑ᾽ ΟΠ], Πὸ Πα5 υἱάάδη 
Ἄγ 6] ἕο Πεὺ Κπποκ]6- Ομ 68, ἸσὲΝ ἃ ΒυβΡαπα ἀπ 
σὨΠάγϑη. 

211.-.-ὈΑΜΑΘΕΤ 

ΑΆΤΕΜΙ5, πὸ τυ! ἀθϑὲ ἐπθ ον δηἢ ὑπ 6 ἀυγον 5 οὗ 
γτηΐσὶνῦ, Ὀν ὑπν ἔγτασγαπῦ ἴθιηθ]θ ἤδη Αὐβίποθ, {πὲ 
Ἰπβι ΤΩΙ ἀλαρ! τον οὔ Ριοϊθυν,; οἴ {Π15. Ἰοοκ οἵ ἢδὺ 
οὐνη Βαΐγ, ουὐιϊπς ἰδ Όμ ΠΕ Ἰον εν ἔγ6 5568. 

1 ῬιοΙθωῦ 1. 
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σΒΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

τ8.--ΡΙΑΝΟΥ͂ 

Παῖς ἘΞ ΒΒ τως καλῷ καλὸν εἴσατο Φοίβῳ 
Γόργος ἀφ᾽ ἱμερτᾶς τοῦτο γέρας κεφαλᾶς. 

Φοῖβε, σὺ δ᾽ ἵλαος, Δελφίνιε, κοῦρον ἀέξοις 
εὔμοιρον λευκὴν ἄχρις ἐφ᾽ ἡλικίην. 

219..ἕ ΒΥΦΟΡΙΩΝΟΣ 

Πρώτας ὁππότ᾽ ἔπεξε καλὰς Εὔδοξος ἐθείρας, 
Φοίβῳ παιδείην ὥπασεν ἀγλαΐην. 

ἀντὶ δέ οἱ πλοκαμῖδος, ᾿ἣ ᾿κηβόλε, καλὸς ἐπείη 
ὡχαρνῆθεν ἀεὶ κισσὸς ἀεξομένῳ. 

280... ΑΔΗ͂ΛῸΝ 

Τιμαρέτα πρὸ γάμοιο τὰ τύμπανα, τήν τ᾽ ἐρατεινὴν 
σφαῖραν, τόν τε κόμας ῥύτορα κεκρύφαλον, 

τάς τε κόρας, Λιμνᾶτι, κόρᾳ κόρα, ὡς ἐπιεικές, 
ἄνθετο, καὶ τὰ κορᾶν ἐνδύματ' , ᾿Αρτέμιδι. 

Λατῴα, τὺ δὲ παιδὸς ὑ ὑπὲρ χέρα Τιμαρετείας 
θηκαμένα, σώζοις τὰν ὁσίαν ὁσίως. 

281.---.λα ΕΩΝΙΔΟΥ͂ 

Δίνδυμα καὶ Φρυγίης πυρικαέος ἀμφιπολεῦσα 
πρῶνας, τὴν μικρήν, μῆτερ, ᾿Αριστοδίκην, 

κούρην Σειλήνης, παμπότνια, κεἰς ὑμέναιον 
κεἰς γάμον ἁδρύναις, πείρατα κουροσύνας" 

ἀνθ᾽ ὧν σοὶ κατὰ πολλὰ προνήϊα καὶ παρὰ βωμῷ 
παρθενικὴν ἐτίναξ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κόμην. 

. Αολάνηδο 5. ΠΘᾶν ΑὐποπβΒ. Α οὐ Οὗ ΝΥ νγὰβ {Π| ὈγΪΖθ 
ἴπι ΠῚ Π5108] οοπ οβύβ, 

448 



ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 2η8--28ὶ 

218.--ΚΗΙΑΝΟΪ 

ἀοκαῦυϑ, βοὴ οὗ Αβοϊερία δος, ἀεαϊοαΐες ἕο ῬΠοοθι5 
[δ ἔδυ . ἕαϊν ἰοοκ, ἃ οἱ ἔγοιη 5. Ἰονοὶν πα. 
Βαΐ, ΠεΙρμϊπίδῃ τ πθ μέθας θὲ σγδοίοιι5. ἴο ΠΣ μον. 

ἃ Πα οἰ] 15}. ἢϊη ἴῃ σοοὰ ἘΠΕ 611 5. αὶ δὲ 

στο Υ. ᾿ 

219.-.-ἘΠΡΗΘΈΕΙΟΝ 

γγηεν Εμπιάοόχιβ ἢγϑῦ 5Ποτα [158 θα α 1] Παῖτ, ΠῈ σανὸ 
ἴο ῬΒοοθιις ὑπ οἷον οἵ ᾿ϊ5 θονμοοά ; ἃπ πον 
νοιποπβαῖθ, Ὁ ὰν- τ Στ ἐπα ᾿ηϑεδα οἵ ἔπ 65ὲ ἰγεϑθοὸς 
{6 ἵνν οἵ Δομάγηδα ἢ τὰν Ἔν ΕΥ γαϑῦ οἡ 5 Πα ἂς 
ἴ6 συον8. 

280.---ΑΝονυ μοῦβ 

ΤΙΜΆΒΕΤΑ, ὕπε ἀλυρηζεν οἵ ΤΙπιαγϑίας, θοίοσε Ποὺ 
ννεδάϊησ, παῖ ἀδαϊοιϊοα ἴο ὑπθο, Αὐΐεμπῖς οὗ {πὸ 
Ιακα, θυ δια θοῦσηθ. ἀπ ΠῈΡ ρῥγοϊίν θᾺ]], ἀπα ἔπ ὸ 
δὰ] ἐπαὶ Κορὲ ἊΡ θυ Παῖν, ἀπ Ποὺ 400]]5, ἴοο, εἶ 
{πεῖν ἀγοβϑαβ ; ἃ ν]γρῚ 5 οἹΓ, ἃ5 15 ἢὐ, ἴο ν]τρίη 2 1) ίμπι. 
Βαΐ, ἀλυρῃζον οὗ Τκεῖο, ΠοΙα τὰν Ἡληα νεῖ ἐπα ΘΝ], 
πα ΡΌγοΙν ΚΘΘρ Παὺ ἰπ ΠΕΙ μιτνίν. 

281..-ΤΕΟΝΠΑΒ 

Οπεατ Μοίμποσ, πὸ νναξομοϑὲ ονεῦ Πιπάγιπα πᾷ 
ἔπ6 1115 οἵ ανπὺ ΡὨνγσία," Ὀγίηρ, Ὁ βονογοῖρη ἰδάν, 
ππ|6 Αὐϊϑίοαιϊκο, 5116 πὸ 5 ἀαυρμίετ, ἊΡ ἴο ἃ) ρδ αἶρὸ 
ῸΥ τηδυυϊα Ὁ ἀπά ἐδ 6 ἢνταπ οἵ Ηνημθη, ἰῃς ἄμε ἐμά 
οἵ σι!υ]πῃοοά. ον {πίβ, ἀδποίηρ' αὖ πὰ ν ἃ ἔσβεϊναὶ 
με] ἴῃ ἔῃ οοιγῖβ ἀπ Ρεΐοσε τῃγ αἰΐαν, 516 ἰοββοά 
{18 τγὰν πα ὑπαῦ ΠΘΥ νἱγρῖη Πα ΙΓ, 

5 Τὴ ατϑοκ {πὸ βαπη8 νγνοχα 15 τπιβοα ἔουν “" σὶν]᾽" δια “" 40]]." 
5.ᾺΑ ραενύ οἵ μιν νυ σῖα νἱὉἢ πλὴν νοβυραβ οὗ νοϊοδηϊο δοϊϊοῃ 

νγ88 850 ΟΠ] ]οα, 
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ΟΕ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

382.-- ΕΟΔΩΡΟΥ͂ 

Σοὶ τὸν πιληθέντα δι’ εὐξάντου τριχὸς ἀμνοῦ, 
Ἑρμᾶ, Καλλιτέλης ἐ ἐκρέμασεν πέτασον, 

καὶ δίβολον περόναν, καὶ στλεγγίδα, κἀποτανυσθὲν 
τόξον, καὶ τριβάκην γλοιοπότιν χλαμύδα, 

καὶ σχίζας, καὶ σφαῖραν ἀείβολον: ἀλλὰ σὺ δέξαι, 
- κωροφίλ᾽, εὐτάκτου δῶρον ἐφηβοσύνας. 

289... -ΑΔΗ͂ΛΟῸΟΝ 

Ἡ τὸ πρὶν αὐχήσασα πολυχρύσοις ἐπ᾽ ἐρασταῖς, 
ἡ Νέμεσιν δεινὴν οὐχὶ κύσασα θεόν, 

μίσθια νῦν σπαθίοις πενιχροῖς πηνίσματα κρούει. 
» , 3 Ψ ’ 5» .Λ 

ὀψέ γ᾽ ᾿Αθηναίη Κύπριν ἐληΐσατο. 

284.- ΑΔΗ͂ΛΟΝ ᾿ 

Λάθρῃ κοιμηθεῖσα Φιλαίνιον εἰς ᾿Αγαμήδους 
κόλπους τὴν φαιὴν εἰργάσατο χλανίδα. , 

αὐτὴ ἰζύπρις ἔριθος: ἐύκλωστον δὲ γυναικῶν 
νῆμα καὶ ἠλακάτην ἀργὸς ἔχοι τάλαρος. 

985.---ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂ δοκεῖ 

Ἡ πρὶν ᾿Αθηναίης ὑπὸ κερκίσι καὶ τὰ καθ᾽ ἱστῶν 
νήματα Νικαρέτη πολλὰ μιτωσαμένη, 

Κύπριδι ᾿ τὸν κάλαθον τά τε πηνία καὶ τὰ σὺν 
αὐτοῖς 

ἄρμεν᾽ ἐπὶ προδόμου πάντα πυρῆς ἔθετο, 
ἐν χα Ὁ ὕρρετε, ̓ φωνήσασα, " “κακῶν λιμηρὰ γυναικῶν 

ἔργα, νέον τήκειν ἄνθος ἐπιστάμενα.᾽ 
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283,-.--- ΓΗ ΕΟΘΙ 

Τὸ πθθ, Ηρφυτηοθβ, αἸα (ἈΠΠ106 165. βαβροπα ᾿γῖ5. 6} 
μαῷ τηλθ οὔ νν 6 ]]- αν θα 56 6 05. ψοο], Πἷς. ἄοαθ]ς 
Ρΐπ, ἢῖβ βίυιρΙ!, ΠῚ. πηδέσι πο ον, ΠΪβ νοῦ ΟΠ αμην 5 

5οα Κρα ΠΕ ϑυνϑαῦ, ἢβ αὐτον5 (ἢ Ἢ 44 {πὸ ΡᾺ]] ἢε 

ΠΟνοὺ ἐἰϊνεα οὗ Ἑμγονγίπρ. Αοοορί, 1 ργὰν ἴπθο, ἔΠἸοπα 
οἵ γοιτῃ, {Ππδ6θὲ οἱ ῖβ, ἴΠ6 βοινθηΐϊγθ οἵ ἃ ψ 6 ]]-οοη- 
ἀποίοα Δἀο] θοθποο. 

9289. ----ΑΝΟΝΥΜΟΥῦϑ 

ΞΗΕ ὙΠῸ ἰὈΥΤηΟΥνῪ Ρθοιςιθα οὗ με γνθα ἢν ἰονοῖς 
Πα πονοὺ ον {π6 Κῆθο ἴο Νοιηθϑῖς, {πὸ ἀγοδα 
σοῦάοββ, πονν υθάνθ5 Οἢ ἃ ῬΟΟΥ Ιοοπ οοὐ]ν 5116 15 ραϊα 
ἴου. [ἴα ἴῃ ἀπε ἀν παῖ Αἴπθπο 5 ρο 1] θα Ουρυῖβ. 

984.---Ανονυμοῦϑ 

ΡΗΙΠΆΕΝΙΟΝ, Ὀγ 5] δορίηρ βθουθῦν ἴῃ Αραιηδῆθϑ᾽ 
θόβομ, ψτοιρηῦ ἴον ΠοΥβ 6] ὑπὸ συν γῸ}06. Ογρευῖς 
Πουβ  ! ἢ ννὰβ ὉΠ6 νοάνοῦ ; θὰ τὰν ϑν ΟΠ ἢ 5 6 }]- ΡῈ ἢ 
{Πγϑδα πα ΞΡ] πη α165 ᾿ἰὸ 1416 ἴῃ {Π6 μου Κα] οι. 

285...-Βὀν ΝΙΓΟΛΗΓΗΠΘ, ττ σοῦ! 5ΕῈΜ 

ΝΙΘΆΑΠΕΤΕ, ὙΠῸ ἔΟΥΤΠΟΥΥ ννὰβ ἴθ ἔπ6 βουνίος. οὗ 
ΔΈΠΟπ θ᾽ 5 Βα 16, πα οἰγεϊοῃθα οὐδ τηλην ἃ νγ81}0 
οὐ {Π6 Ἰοοπῃ, τη ἰπ Ποποιῖ οἵ νρυῖβ ἃ Ροπῆγα ἴῃ 
ἤοπΐ οὗ Ποὺ ποιιθε οὗ ποὺ νου κΚοραβιεῦ ἀπ ΡΟ ΐης 
Πα ΠΟΥ ΟΥΠΟΥ οϑδν, ΟΥὐγΙηρ', Ανναν ΠΠἢ γὸ, βἔαγνὶπρ 
νοῦ οἵ νυυοΐομοα ὐνοιηθῃ, Πα ἢν ρόονον ἴο νναβῖς 
ὐναν ὕΠπ6 Ὀ]οοι οἵ γουτ ἢ. [πβθαά {ΠπῸ οἷν] οΠοβο 

1 Τὴ }}15, 85 1 βοὴ Οὐ Υ ΟΡ σ΄ ἃ Π|8, ΟΌΒοι ΓΘ νου 5. ἃ 6 πιϑρα 
ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ ἃ5 Ὀγ ΠΥ ΘΟΡὮΡΟη. 



ΟΕ ΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

ΓΙ Ἁ ΄ Χ ’ Ν Ν 

εἵλετο δὲ στεφάνους καὶ πηκτίδα καὶ μετὰ κωμων 
-" Ἁ » ,ὔ 

ἡ παῖς τερπνὸν ἔχειν ἐν θαλίαις βίοτον' 
τὰ ὃ Φ' «ς« Π Ν Χ ὃ ΄ ᾽ Χ Ἂ , Ἢ ν» εἶπε δέ αντὸς σοὶ δεκάτην ἀπὸ λήμματος οἴσω, 

ΕΣ] 

Κύπρι: σὺ δ᾽ ἐργασίην καὶ λάβε καὶ μετάδος.᾽ 10 

2806.-.-ΛΕΩ ΝΙΔΟΥ͂ 

Τῆς πέζης τὰ μὲν ἄκρα τὰ δεξιὰ μέχρι παλαιστῆς 
καὶ σπιθαμῆς οὔλης Βίττιον εἰργάσατο" 

θάτερα δ᾽ ᾿Αντιάνειρα προσήρμοσε' τὸν δὲ μεταξὺ 
Μαίανδρον καὶ τὰς παρθενικὰς Ἐιτίη. 

κουρᾶν καλλίστη Διός, ΓἼἌρτεμι, τοῦτο τὸ νῆμα δ 
πρὸς ψυχῆς θείης, τὴν τριπόνητον ἔριν. 

287.--Α ΝΤΙΠΑΤΡΟΥ 

ἼΑρτεμι, σοὶ ταύταν, εὐπάρθενε, πότνα γυναικῶν, 
τὰν μίαν αἱ τρισσαὶ πέζαν ὑφηνάμεθα. 

καὶ Βιτίη μὲν τάσδε χοροιθαλέας κάμε κούρας, 
λοξά τε Μαιάνδρου ῥεῖθρα παλιμπλανέος" 

ξανθὰ δ᾽ ᾿Αντιάνειρα ' τὸν ἀγχόθι μήσατο κόσμον, ὅ 
“πρὸς ἢ λαιᾷ ποταμοῦ κεκλιμένον͵ λαγόνι: : 

τὸν δένυ δεξιτερῶν νασμῶν πέλας ἰσοπάλαιστον 
τοῦτον ἐπὶ σπιθαμῇ Βίττιον ἠνύσατο. 

288.--ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ 

Αἱ Λυκομήδευς παῖδες, ᾿Αθηνὼ καὶ Μελίτεια 
καὶ Φιντὼ Τληνίς θ᾽, αἱ φιλοεργόταται, 

ἔργων ἐκ δεκάτας ποτιθύμια, τόν τε πρόσεργον 
ἄτρακτον, καὶ τὰν ἄτρια κριναμέναν 
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σαν] 5 ἁππὰ {πὸ ᾿γγο, ἀπ ἃ σὰν ΠΠἔῸ σροπῦ ἴῃ τονε] 
ἈΠΩ͂ ἔεβειννιγ. “ΟΥρτῖδ,᾽ 5116 8814, “1 ψ}}} μὰν πὲς 
{{0Π|6 οὐ 411} γὴν οαΐηβ. Οἷνα πὴθ ΟΥΚ ἀπ ἰακκο ΠἸΠΌΠη 
ἴ ἐγ ἀπε. 

280.--ΤΙΒΟΝΊΤΑΒ 

ΤῊΝ τἱρῆνδ ὁπ οὗ ὑπὸ Ρονυάθυ, πηθαβιγηρ ἃ 508} 
ἃ Π ἃ ψγν Πο] 6 ρα ]π},} 15 {Π6 νοῦς οἵ Βιίτζο; {πῸ οὐ εν 
οχιίγθἶτν τνὰ5 464 Ὀγ Δηζδηῖγα, νν 116 116 ννουκεά 
τπ6 οἷν]β ἀπ {πὸ Μαθάπαεου 5 ἴῃ ὑπὸ τη] 416. Αὐθμΐβ, 
ἕαϊγοϑῦ οὗ {πὸ ἄδπ» του οὗ Ψονε, ἴὰκο ἴο ἴπν Πρανΐ 
{Πῖ5 ρίθοθ οὔ νψόνεη νου κΚ νν ΐοῖ ὑπῸ ἔτεα νἱεα ἴῃ 
τηϑκίηρ, 

987.---αἀνΝ ΤΙΡΑΤ ΒΕ 

ΑἈἙΤΕΜΙ5, ἔαϊνοδῦ οὐ νἱγρῖηδ, βονουοὶοη ᾿Ιαἂν οὗ 
γγΟΠΊ6π, νγα ἔπγοΘ ννονο ὑΠπ|5 ον ον ἴον ὑπθῸ. Β1{1|Ὸ 
Υουσηῦ ὑπὸ ἀαποίη οἷτ]β ἀπ {ΠῸ οὐκ αἱ βἔγθαμ) 
οἵ νἱπάϊησ Μαθαηάον. Π]οπο Απεδηΐνα ἀδνἰβοα {Ππ| 
ἀδοογαίοι ἐΠπαΐ 165 οὐ {πὸ 6 Ὁ 5146 οὐ {ΠῸ τἵνον, ἀπ 
Βιτείοη ὑπαῦ ὁπ ὑπὸ σὶρ, τηθαϑιγηο ἃ 5Ρ8η ἃπα ἃ 
Ρά] τη. 

288... ΤΕΒΟΝΙΑΒ 

γε, πε ἱπαιιβύγίοιια ἀδπρ ξονβ οὐ Γιγοοιηθή65, 
Δύποπο, Μοῖῖδα, Ρ]πἴο, ἀπ (Ἰεπῖς, οἴϊευ τοι ἐπ ὸ 
{{ΠπῸ οἵ οἷν ννουῦῖς, ἃ5. ἃ οἹΓῸ ἴοὸ μ᾽οαθο {π66, ἃ ΠΠῸΠῸ 
Ραγὲ οἵ {πὲ ΠῸῸΠ 6 νν πανὸ ἴῃ οἷ" ρΡονοῦῦν, ὑπῸ ἸΔ ον - 

1 ΑἸτοροῦμ ον ὕνγοϊνο Πη σου 5 ὈγΘ 08. 
-“-- 2. ΤΠ δοῦμπα] σῖνον, μοῦ {Π6 ρμαῦθυ πη 50 οἁ] θα, ὅ,86 ὕΠ6 ποχί 
ορί βγη. 
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ΘσΕΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘΟΥ 

κερκίδα, τὰν ἱστῶν μολπάτιδα, καὶ τὰ τροχαῖα δ 
πανία, Ἱκερταστὰς τούσδε ποτιρρογέας, 

καὶ ἵἹσπάθας εὐβριθεῖς πολυάργυρα: τὼς δὲ πενιχραὶ 
Ἧς ὀλίγ ων ὀλίγην μοῖραν ἀπαρχόμεθα, 

τῶν χέρας ἀιέν, ᾿Αθάνα, ἐπιπλήσαις μὲν ὀπίσσω, 
θείης δ᾽ εὐσιπύους ἐξ ὀλιγησιπύων. 10 

289. --ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Δὐτονόμα, 1 Μελίτεια, Βοΐσκιον, αἱ Φιλολάδεω 
καὶ Νικοῦς Κρῆσσαι τρεῖς, ξένε, θυγατέρες, 

ἁ μὲν τὸν μιτόεργον ἀειδίνητον ἀ ἄτρακτον, 
ἁ δὲ τὸν ὀρφνίταν εἰροκόμον τώλαρον, 

ἁ δ᾽ ἅμα τὰν πέπλων εὐάτριον ἐργάτιν, ἱστῶν δ 
“κερκίδα, τὰν λεχέων Πανελόπας φύλακα, 

δῶρον ᾿Αθαναίᾳ ἸΠανίτιδι τῷδ᾽ ἐνὶ ναῷ 
θῆκαν; ᾿Αθαναίας παυσάμεναι καμάτων. 

990.---ΔΙΟΣ ΚΟΡΙΔΟΥ 

Ῥιπίδα τὴν μαλακοῖσιν ἀεὶ πρηεῖαν ἀήταις 
Παρμενὶς ἡδίστῃ θῆκε παρ᾽ Οὐρανίῃ, 

ἐξ εὐνῆς δεκάτευμα:" τὸ δ᾽ ἠελίου βαρὺ θάλπος 
ἡ δαίμων μαλακοῖς ἐκτρέπεται Ζεφύροις. 

291.---αΑΝΤΙ ΠΑ  ΤΡΟΥ 

βακχυλὶς ἡ ἡ Βάκχου κυλίκων σποδός, ἔν ποτενούσῳ 
κεκλιμένα, Δηοῖ τοῖον ἔλεξε λόγον" 

“Ἢν ὀλοοῦ διὰ κῦμα φύγω πυρός, εἰς ἑκατόν σοι 
᾽ , -“ , ᾽ , 

ἠελίους δροσερᾶν πίομαι ἐκ λιβάδων, 
᾽ , ἢ αἱ ΕΣ] 2 , δ᾽ ς [4 ᾽ , 

ἀβρόμιος καὶ ἄοινος.᾽ ἐπεὶ δ᾽ ὑπάλυξεν ἀνίην, δ 
αὐτῆμαρ τοῖον μῆχος ἐπεφράσατο' 

τρητὸν γὰρ θεμένα χερὶ κόσκινον, εὖ διὰ πυκιῶν 
σχοίνων ἠελίους πλείονας ηὐγάσατο. 
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Οὐδ Βρίπα 6, ὑπὸ νυ ϑανίηρ-οολ}} ὑΠπᾶῶ0 })»α5θὸβ. θοῦνν 
πὸ ὑπηεδᾶς οὗ πΠ6Ὸ6 ννᾶνρ, βδνεεὺ βοῃρβῖον. οἵ {Π6Ὸ 
ἸΟΟ, ΟἿ ΤΟᾺΠΠ ΘρΡοοΪβ, ΟὟ... .», ἅπ4 οἷ" ἰιδὰνγ 
υνοανὶη»- ]αάο. ΕἾ] οὐν παπά8, Αἰ θο, ἐνὸν αἴον, 
ἈΠῸ τὰ Κα τ5. τὸ ἴῃ πιθὰ] ἰηδίθαα οὐ ΡΟΟΥ ἢ 
ῃγ6 8]. 

9289...-..-Βν ΤῊΕ ΘΞΛΔΜΝΕ 

Αὐτονομᾷ, Μεῖῖῖθ, Δη6] Ἰβοϊδοϊοι, ὑπ6 {πγθ 6 Οτεύδῃη 
ἀαι ζουβ οὐ ῬΒΠ]ΠΟ] 65 ἀπα ΝΊοο, ἀδαϊ]οαῖθα ἴῃ {15 
τειρ]θ, Ὁ οἴγδηρευ, ἃ5. ἃ σῇ ἴο Αἴπεπε οὗ {πε 5000] 
ἢ οδαβίηρ Ομ {Π6 ἰΆ οι 5. οὗ Αὐπθπμθ, ὑπ6 Πυϑῦ ΠΟΥ 
πνοδα - πακίησ ἄνους ἢ] πη Θρίμα]6, ἵπ, 56 οοηα ΠΕΥ 
γννΟ]-θαβικ εὐ ἘΠαξ Ιονε5 ἐπὸ ηἰρὔ, ἀπ πε ὑΠι|νὰ ΠΟΥ 
νυν θαν]ηρ-Ο0}}}}, ὑπΠ6 ἱπαπδίγίοιιβ οὐθαΐου Οἵ γαϊμηεηΐ, 
ὑπὰῦ νναΐοῃδα ονοῦ {πα θεὰ οἵ ῥεπεῖορα. 

290.---ὈΙΟΒΘΟΘΕΙΕΒ 

γγιτη βυνθοίοϑῦ [{}πταη]ὰ} α1 Ῥαγγηθ  η5 ἰδᾶνε Ποὺ ἔδῃ, 
Π6 Ἔν σεηῦ]ε τϊηϊδίχαηῦ οὐἨ βοῖὉ 'Ῥγεεζεβ, ἃ {6 
ἔγόῖ ΠοῚ ἰνοἀ ; θὰ πον ὑπΠ6 σοήάοθο. ἀνονῦῖβ ἔγομ ΠΕῈΥ 
Ὀγν ἤεπ εν ΖΡ νΥ5 ὑπὸ ἤθὰνν Ποαὺ οἵ {Π6 δι. 

291]1.--ἀαοαΧἰ ΤΙΡΑΤΕΗΕ 

Βασοηυ 85, ὑπΠ6 ϑροηρα οἵ ὑπ οὰρ5 οἵ Βδοομι, 
οποΘ θη 516 {611 δἱοκ δἀαγεϑοεα 1)εμπηεῖευ βομηδ- 
{πἰηρ ἴῃ {Π15 νὰν. “161 εβοαρα ἔοι πῸὶ νψᾶνε οὗ 
ΠΠ15 Ρογηϊοίοιι ἔενου, ἴον {πὸ 5ράοο οἵ ἃ πυπἀγοα σιι5 
ἘΠ ἀτίηϊς Ἰναὶ ἔγεβὴ ΒΡΥΤῚρ νναῦου ἃπα ἀνοϊα Δ σἢτι5 
ἃ Πα νυῖπο. Βυῦ θη 5π6 νὰ αὐ οἵ ΠΕῚ 1Π|π|6 55, 
ου ἴπθ νοῖν ἤνδῃ ἂν 56 ἐδνίβοα {Πἰς ἀοᾶρσο. 516 
ἴοοϊς ἃ 5ῖθνο, ἀπ Ἰοοϊκίηρ ὑπγοιρ 105. Ο]ο56 16 5}165, 
5 ΘΥΘῚ 1016 ὑπὰπ ἃ Παπάτοα 5118. 

1 Αρμνιοαϊίθ ὑἢ6 Οὐδ] θβυϊα], 
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992-.-ΗΔΥΛΟΥ͂ 

Αἱ μίτραι, τό θ᾽ ἁλουργὲς ὑπένδυμα, τοί τε Λάκωνες 

πέπλοι, καὶ ληρῶν οἱ χρύσεοι κάλαμοι, 
,΄ δὴ «{ ͵ Ἴ ,«Ἷ 4 ᾿ Δ᾽ , 

πάνθ᾽ ἅμα Νικονόῃ ἱσυνέκπιεν" ᾿ ἣν γὰρ ᾿Ερώτων 
καὶ Χαρίτων ἡ παῖς ἀμβρόσιόν τι θάλος. 

τοιγὰρ τῷ κρίναντι τὰ καλλιστεῖα Πριήπῳ ξ 
7] Ἀ ,ὔ ͵7ὕ ᾿] Μ , 

νεβρίδα καὶ χρυσέην τήνδ᾽ ἔθετο προχόην. 

298.-.--ΛΕΩ ΝΙΔΟΥ͂ 
φ Ν “-“ Ν Υ ’ὔ΄ 

οΟ σκήπων καὶ ταῦτα τὰ βλαύτια, πότνια Ἰζύπρι, 
ἄγκειται κυνικοῦ σκῦλ᾽ ἀπὸ Σωχάρεος, 

ὄλπη τε ῥυπόεσσα, πολυτρήτοιό τε πήρας 
ις » , , ,ὔ 

λείψανον, ἀρχαίης πληθόμενον σοφίης" 
Ἀ δὲ Ῥ "ὃ ΄ Ψ, ᾿ 7 ς ,ὔ ’, 

σοὶ δὲ Ρόδων ὁ καλός, τὸν πάνσοφον ἡνίκα πρέσβυν ὃ 
- ͵7 ᾽ ͵ 

ἤγρευσεν, στεπτοῖς θήκατ᾽ ἐπὶ προθύροις. 

294... ΦΑΝΙΟΥ͂ 

Σκήπωνα προποδαγόν, ἱμάντα τε, καὶ παρακοίταν 
γάρθηκα, κροτάφων πλάκτορα νηπιάχων, 

κέρκον τ᾽ εὐμόλπαν φιλοκαμπέα, καὶ μονόπελμον 

συγχίδα, καὶ στεγάναν κρατὸς ἐρημοκόμου, 
Κάλλων ᾿Ἑρμείᾳ θέτ᾽ ἀνάκτορι, σύμβολ᾽ ἀγωγᾶς ὅ 

παιδείου, πολιῷ γυΐα δεθεὶς καμάτῳ. 

295.-.- ΤΟΎ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Σμίλαν ᾿Ασκώνδας δονακογλύφον, ὅ ὅν τ᾽ ἐπὶ μισθῷ 
σπόγγον ἔχεν καλάμων ψαίστορα τῶν Κνιδίων, 

1 εκ ἴῃ {π15 ψογα 5 ἃ σογγθούϊζοη οὗ μᾶηξὶ ὕνγο, ὕΠ6 γοδῆϊης 
οἵ παπᾶ οπμϑ Ροΐηρ πηξογετπιηαίο!ν Ἰοβῦ. ΤΉΘΓΘ 18 ΤΌΟΠῚ ἴῸΓ ἔοι 
ΟΥ ἥν Ἰούξεουβ, 
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292.--.ΗΠ ΕἸ ΌΥΓῸΒ 

ΗΕ 5ποοῦ ἀπα ρα γΡ]ὸ νοβῦ, ἀπ ὑπὸ Τ᾿ ἀσοι απ ΤΌ 65, 
πα {πὸ σο] μἱρίπρ ἴον {Πὸ τὰπΐο, ἃ}} [6}} τὸ (9) ΝΊοοπου, 
ἴον ὑπὸ οἷν] νὰ ἀπ ἈΠ γΌ5ῖ] Ὀ] βδόι οὗ ὑπὸ Τονε8 
ἀπ αταοοβ. ἹΠογοίοσο ἴο Ῥυΐαριβ, ν Π0 ν 5. παρὸ 
ἴν πὸ Ὀοαπεγ-οοηξοβῦ, 5Πη6. ἀοαάϊοαϊοβ ὑΠπ6 Γἀννη-ϑκῖη 
«ηα ὑπ|5 σο] θη 1πρ. 

993.- ΤΠ ἘῸΝ ΠΡᾺΒ 

ΤῊΕ 5 ἀπ {Ππ86. 5! ΠΡ ΡΥ. Ππᾶπο ἰ 66, ΟΥρν]5, 
{πὸ 5000115 ψνοη ἔτοθ ϑΟΟΠαγῸ 5. ὑΠπ6 γα; ΠῚ5. ΠΝ 
ΟἾΠ-ἤάβικ, ἴοο, πα {πὸ τϑηλαΐϊης. οἵ Ὠϊς  ΡΩ ἍΠ ἴῃ 
ΠΟ] 65, ἀἰαπεα {1} οἵ ἀποίθπηῦδ υυἱϑάοη. ΠΟΥ γε 
ἀφαϊοαξοα πόσο, οα τ ν θεσαυ]απ θα ρότοὶ, γ᾽ οουηοὶν 
ἘΠοάοπ, γν θη Πα οδπρῃῦ {ἢ 6 411- νῖϑ8. ρου υ θθατσα. 

994.--ῬΗΑΝΙΑ5: 

ΟἌιοΝ, ἢἷ5. Ππ}}5 Τοϊζοσο Ὀν 56 π|16 ἔατίριιθ, 46 6]1- 
οαΐο5 ἴο Ηδύμθ5 ὑπὸ Τοντὰ {Πό56 το 5 οἵ ΠΙδ σα ΟΣ 
ἃ5. ἃ 5ΒοΠοοϊπηαβίου : ᾧῃ6 ἰδ {πα οα6α 15. ἔδοΐ, 
[υῖ5. ἕαννβα, ἀπα ὑπὸ ἔπ π 6] -τοὰ ὑπαῦ ἰὰν ὄνον τον ἴὸ 
.ν5 Βαπα ἴο ἴα} ΠῚ 16 θὸογς ἢ οα. {πὸ Ποιά, 5 
Ππ||ΠῈ νυ ΒΙΒΕ ο᾽ 11} 5. Ρ Ζ}6, εἶθ οι 6- 50] 6 ΒΠΡΡΟΥ, πὰ 
Π|6 51] -οὰρ οὗ 5. Βαϊ] 85. ρᾶΐο. 

92905.-.-Βν ΤΗῊΕ ΘΑΜΕ 

Αϑοονθαβ, θη 6 οἄτηθ. ἴῃ [Ὁ ἃΠ ΟΧοϊβοίπα π᾿ 5 
ΟῚ 

. ΠΟ Υ5}). 500,2 Πππρ ἃ ποῖ ἴὸ ὑπὸ Μιβὸ5 ἐπε 

1 ΠῊϊ5 Ῥοθῦ 4150 τι505 ΟὔΒοα ΓΘ νου 5 οἷν ῬΈΤΡΟΒΟ, ἃ ΠΕ τη π0}} 
15. Θοῃ]θούτιγο. 5. 2,6. ἴαῦ γ]δςθ. 
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ΘΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΘῪ 

, ΄ , , 5 
καὶ σελίδων κανόνισμα φιλόρθιον, ἔργμα τε λείας 

, Ἀ 

σαμοθέτον, καὶ τὰν εὐμέλανον βροχίδα, 
κάρκινά τε σπειροῦχα, λεάντειράν τε κίσηριν, 

Χ Ἁ ς “ , «Λ 
καὶ τὰν ἁδυφαῆ πλινθίδα καλλαΐναν, 

7 ΟΡ Ὁ ἂν , , 

μάζας ἁνίκ᾽ ἔκυρσε τελωνιάδος φιλολίχνου, 
7 ’ » ᾿] 

ΠΠερίσιν πενίας ἄρμεν᾽ ἀνεκρέμασεν. 

290.---ΛῈ ΩΝΊΙΔΟΥ 

᾿Αστεμφῆ ποδάγρην, καὶ δούνακας ἀνδικτῆρας, 
καὶ λίνα, καὶ ̓ γυρὸν τοῦτο λαγωοβόλον, 

ἰοδόκην, καὶ τοῦτον ἐπ᾽ ὄρτυγι τετρανθένταᾳ 
αὐλόν, καὶ πλωτῶν εὐπλεκὲς ἀμφιβόλον, 

Ὕ Ἁ ἴω 

“ὡρμείῃ Σώσιππος, ἐπεὶ παρενήξατο τὸ πλεῦν 
“ 3 Ἷ "} » 7 ,ὔ ἥβης, ἐκ γήρως δ᾽ ἀδρανίῃ δέδεται. 

2917.--ΦΆΑΝΙΟΥ 

Ἄλκιμος ἀγρίφαν κενοδοντίδα, καὶ φιλοδούπου 
» ἴω -“ .. ͵ὔ 

φάρσος ἄμας, στελεοῦ χῆρον ἐλαϊνέου, 
Ξ 7 ΎΨῃ ΑΝ ΄ ᾽ ΄, 
ἀρθροπέδαν ἵστεῖμόν τε, καὶ ὠλεσίβωλον ἀρούρης 

σφύραν, καὶ δαπέδων μουνορύχαν ὄρυγα, 
καὶ κτένας ἑλκητῆρας, ἀνὰ προπύλαιον ᾿Αθάνας 

΄ 6 ’ 

θήκατο, καὶ ῥαπτὰς γειοφόρους σκαφίδας, 
-» Ἷ » ν 

θησαυρῶν ὅτ᾽ ἔκυρσεν, ἐπεὶ τάχ ἂν ἃ πολυκαμπὴς 
γ 4“. 3 .Λ Ὑ Ἅ) 

ἰξὺς κεἰς ᾿Αἴδαν ὥχετο κυφαλέα. 

298.---ΛΕ ΩΝΙΔΟΥ͂ 

Πήρην, κἀδέψητον ἀπεσκληρυμμένον αἰγὸς 
-στέρφος, καὶ βάκτρον τοῦτό γ᾽ ὁδοιπορικόν, 

κὥλπαν ἀστλέγγιστον, ἀχάλκωτόν τε κυνοῦχον, 
καὶ πῖλον κεφαλᾶς οὐχ ὁσίας σκέπανον" 

ταῦτα καταφθιμένοιο μυρικίνεον περὶ θάμνον 
σκῦλ᾽ ἀπὸ Σωχάρεος Λιμὸς ἀνεκρέμασεν, 
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Ἂ, 

ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 59ς--298 

᾿πηρ] θυθηἐβ οἵ ἢἶβ Ροπανν : ἷβ ρθη κηϊο, ἔπ Ξροηρο 
ἴα υϑοα ἴο ἶσα ἴο ψῆρὸ Πἷ5. (πἸ ἴα ΡῈ π5, {ΠῸ σα]ῈΥ 
ἴον τηαυκῖησ ΟΕ {Ππ|ὸ τα οῖη5, ἢΪδ. ρα ρον- εἰρη {παῖ 
τη κα ΤΠ 6 ΡΗΪαςο (9), Πἰβ ᾿πΚ -Πουῖπ, ἢΪς. ΘΟ θασθο5 ἐμαὶ 
ἄσανν οἰ 65, ἢ. Ραμ ἶ 6 ἴον ϑιποος πη», ἃ ἢἷς. ]ις 
βρβοΐδοϊββ (Ὁ) ὑπαὶ σἵνε βυνεοὺῦ Πρἢΐ. 

290. -ΠΓΕΟΝΙ ΑΒ 

ΒΟΒΙΡΡῸΒ ροἴνοβ ἴὸ Ηφυμηθβ, ποὸνν ἐπὰαῦ 6 Πὰβ οιι- 
βυγση ὑπ σγοαΐου ρμὰγὶ οἵ Πὶβ. βἰγσοησῖῃ ἀπ ἐξπὸ 
ἔδο]θ655. οἵ οἱ ἃρὲ ἔειζουβ. ἢϊπη, ᾿ἷβ. βθοῦγοὶν ἤχεα 
ἔγταρ, Πὶβ οᾶπ βρυίηροβ, ἢ ποῖβ, {Ππὶ5 οαννο Παγὸ- 
οἰ, Πἰ5 ααΐνον, {Π|5. αι }1- 0411, ἀπ ἐμα ννε]]-ννόνοη 
ποῦ ον γον ηρ ΟΥ̓ΘΥ νν 1] ἔον]. 

297.---ΡΗ ΑΝΙΑΒ 

Ατοιμῦβ Πππσ 0 ἴῃ ΑἸΠ 6 Πο᾽ 5 Ρού ἢ, ν θη Πὸ Γουπὰ 
ἃ ἰγδάβαχα (ἴον οὐ που ννῖθο ἢἰβ. οἴξεη- θοῦ θὰ Κ ψου]Ἱὰ 
ΡουΠπὰρ5 ἢᾶνε σΌὍπο ον οαγνοὰ τὸ Ηδ465), ἢἰ5 τοοί]- 
Ι6585 τὰ Κθ, ἃ ρίθοε. οὔ [15 ποίϑβυ ποθ. ψδρίίην 15 
οἰϊνε- νοῦ Βα πα]6, ἢἷβ.. . .., ἰδ τα] εῦ ὑπαὶ ἀοϑέγονβ 
δ οἰοάβ, ῃῖβ. ὁπο- ροπσ θα Ρίοκαχο, [εἶ5. τὰκο, πὰ 
115 βαυνῃ θαβκοῖβ ἴον σαγγγίπ Θαγ ἢ, 

208, -Π ΕΟΝΙ ΑΒ 

Α ΑΙ ΠΕΤ, ἃ Παγ πηι πη 6 6 σοαῖ 5ἰκίη, ἐΠῖ5 νναϊ Κίηρ- 
5.16 Κ, Ὧῃ Οἱ] -ἤαϑς πόνον βουαροῦ οἴφαπ, ἃ ἀορ-5 Κη 
Ῥαγβο υἱοῦ ἃ ΘΟΡΡΕΥ ἴῃ ἴδ, ἀπ ἔπ Παϊ, ἘΠ 6 οονουίηνσ 
οὗ 5 ᾿πηρίοιιβ θα, ὑπ 656 ἀγτὸ ὑπὸ 500}}5 οἵ Βοςμαγος 
παῖ Εδηαΐπα ἢ πρ Οα. ἃ ἰα πα 5 ]ς Π115}} ν ἤθη Πα αἰδῇ. 

1 Τί βϑθϑπηβ δυϊ θηὺ ὑπαῦ ὕννο Κἰπ 5 οὗ ταϊτθ, νυν αΐο ἢ ννὸ οαπποῖ 
αἸβυῦϊη σι 5}}, ἃΓ6 τηθη]ομθᾷ, 
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ΘἈΕΕΚ ΔΝΤΗΟΙΠΟΟῪ ᾿ 

299..-ΦΑΝΙΟΥ͂ 

Φάρσος σοὶ γεραροῦ τόδε βότρυος, εἰνόδι᾽ “Ερμᾶ, 
καὶ τρύφος ἰπνεύτα πιαλέου φθόϊος 

πάρκειται, σῦκόν τε μελαντραγές, ἅ τε φιλουλὶς 
δρύππα, καὶ τυρῶν δρύψια κυκλιάδων, 

ἀκτά τε ΚΚρηταιΐς, ἐῦτριβέος ἴτε ῥόειπα 
θωμός, καὶ Βάκχου πῶμ᾽ ἐπιδορπίδιον" 

τοῖσιν ἅδοι καὶ Κύπρις, ἐμὰ θεός: ὕμμι δὲ ῥέξειν 
φημὶ παρὰ κροκάλαις ἀργιπόδαν χίμαρον. 

3500.--ΛΕΩ ΝΊΔΟΥ 
. 7, ᾽ 7 Ψ' ’ Ε 7 

Λαθρίη, ἐκ πλανίου ταύτην χάριν ἔκ τε πενέστεω 
᾽ ᾿] 7 7 7 

κὴξ ὀλιγησιπύου δέξο Λεωνίδεω, 
΄ λ ΄ 

ψαιστά τε πιήεντα καὶ εὐθήσαυρον ἐλαίην,. 
καὶ τοῦτο χλωρὸν σῦκον ἀποκράδιον, 

“-“ νΝ εὐὔϑε , “ , 

κεὐοίνου σταφυλῆς ἔχ᾽ ἀποσπάδα πεντάρραγον, 
7 

πότνια, καὶ σπονδὴν τήνδ᾽ ὑποπυθμίδιον. 
ΓῚ ,ὔ 7 ᾿] ΄ » 77 ᾿] ΄ φ εν} “ 

ἢν δέ μέ γ᾽, ὡς ἐκ νούσου ἀνειρύσω, ὧδε καὶ ἐχθρῆς 
7 κι ΄ ΄ - 

ἐκ πενίης ῥύσῃ, δέξο χιμαιροθύτην. 

501.---ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂ 

Τὴν ἁλίην ὔδημος, ἀφ᾽ ἧς ἅλα λιτὸν ἐπέσθων 
χειμῶνας μεγάλους ἐξέφυγεν δανέων, 

θῆκε θεοῖς Σαμόθρᾳξι, λέγων ὅτι τήνδε, κατ᾽ εὐχή; 
ὦ μεγάλοι, σωθεὶς ἐξ ἁλός, ὧδ᾽ ἔθετο. 

9502.--ΛΕ ΝΙΔΟΥ͂ 
7 4 

Φεύγεθ᾽ ὑπὲκ καλύβης, σκότιοι μύες" οὔτι πενι 
΄σ Γ “- ΄ 

μῦς σιπύη βόσκειν οἷδε Λεωνίδεω, 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹἱ. 299--202 

299. -ΡΗΑΝΊΑΒ 

Τὸ πες, νναγβϑίας Ηθυμηθ5, 1 οἵου. {Π|5 ρουζίοη οὗ ἃ 
ὨΟΌ]6 οἰκου οἵ σγάὰρθβ, [15 ρΡῖθοο οἵ ἃ τἱοῇ οακὸ ΠΠΌμῚ 
ἔῃ 6 ονεῃ, ὑΠϊ5. ὈΪΆΟΚ ἤρ, {Π||5 5οὉ οἷν ὑμπαΐ ἄθεος ποῦ 
ἢαγὲ ἔΠ6 συμη5, 50π6 βογαρίηρς. Οὗ γτουπα ΟΠ 6 6568, 
5016 (γεΐδη π|6 8], ἃ ΠΘὰρ οἵ οὐ Ὀ]1πρ᾽. .. ., Πα ἃ 
ΑἸ οΥ- αἰ πο  ο]αθ5 οὗ ννῖηθ. [οὖ Οὐυὐρυῖθ, τὴν ΡΠ 4685, 
Θη]ον ποθὴ ἴοο, ἃπα 1 ρμγουηΐβα ἴο βαουῆσα ἴο γοιὶ 
θοῖἢ οα ἐΐε Ὅθδοὶ ἃ ψι ἰξζε-οοὐθα ΚΙα, 

900.--ΠΕΟΝΠΑΒ (ορ. Νος. 190, 191) 

ΓΑΤΉΒΙΑΝ φΟαα655,: δοοορὺ ὑπθθο οἤοθγυίηρθ ΠΌΤ 
Τοοηΐάαβ ὑπ νναπάσθγου, ὑπὸ ρᾶσρεον, ἔπ ἤοσαν-] 655: 
τῖοἢ θαυ] ον -ο Κ65, Οἰϊνοβ δαϑυ ἴο βἴοσο, ἃ {{Ππ|5 συ ἜΘ ἢ 
ἤρ' ἔγομι ὑπὸ ἔσθ. 'αϊζθ, ἴοο, ἰδᾶν, ἔπ θ86 ἥνε σγὰρεβ 
Ρίοκεα ἔτομι ἃ το οἸ αβῦοσ, πα {15 ΠΡαΐίοι οὗ ὑπὸ 
ἄγὸρβ οἵ πῸ οὰρ. Βαΐ 1, ἃ5. ὑπο Παβὺ βανϑα τὴὸ Τ᾿ ΠΟΤη 
51 Οἴκη 685. 80 ἔμοιι βανεϑῦ τ6 ἰτοὰὶ Παϊοα] ΡΟμαΥ, 
ἀνγαϊν ἃ βδοιίῆος οὗ ἃ Κἱάα. 

.801.-- ΟΑΙΠΙΜΑΘΗΓΘ 
Εσρεμῦβ αἀδαϊοαϊοα ἴο ὑπῸ ϑιιηοι γδοίαη. οοαᾶς 3 

5. 541} - ΘῈ ]]1αν, Ὀγ δαξίηρ πο ἢ Ρ]αἴη σα] Ὁ οαΐὺ οὗ νυ μΊοἢ 
6 δβοαρεα ἀγοδα αι] βἴουιὴς οὐ ἀἊρί58. “Ὁ στοαὶ 
σοα5, Πα 5814, “ δοοογαϊηρ ἴο τὴν νὸν 1 ἀραϊοαῖΐε 
ἀπ15 ἤθύθ, βανθα ἔγουυ ἐπα Ὀχγὶπο. 

ξ:.9.-. ΤἈΥΘΟΝΤΙΌΛΔΘ 

Οὔτ οὗ τῦ ᾿υὖ, γε τηΐοα ἐπαὶ ἰονε ἐπα ἄδικ' 
Τιοοηἰ π᾿ ΡΟΣ πηθα]- ἴα} Πὰς. ποῦ ψ ῃουθνν ἢ} ἴο ἔδοα 

1 Αρμγοάιϊίο ἰβ πηϑᾶηΐ, ἃ5 Νοβ. 1900, 191] 5ῆῃον, θα 86 
δρ᾿ Ὁμοῦ 15 οὐ ποῦ νυ ῖβο ἀπ ποινη. 2 (ἈΡ ιν]. 
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ΟΠ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

αὐτάρκης ὁ πρέσβυς ἐ ἔχων ἅλα καὶ δύο κρίμνα᾽ 
ἐκ πατέρων ταύτην ῃνέσαμεν βιοτήν. 

τῷ τί μεταλλεύεις τοῦτον μυχόν, ὦ φιλόλεχνε, 
οὐδ᾽ ἀποδειπνιδίου γευόμενος σκυβάλου; 

σπεύδων εἰς ἄλλους οἴκους ἴθι (τἀμὰ δὲ λιετάλ), 
ὧν ἄπο πλειοτέρην οἴσεαι ἁρμαλιήν. 

903.--ΑΑΡΙΣΤΩ͂ΝΟΣ 
Ὦ μύες, εἰ μὲν ἐπ᾽ ἄρτον ἐληλύθατ᾽, ἐς μυχὸν ἄλλοι 

στείχετ᾽ (ἐπεὶ λιτὴν οἰκέομεν καλύβην), 
οὗ καὶ πίονα τυρὸν ἀποδρέψεσθε καὶ αὔην 

ἰσχάδα, καὶ δεῖπνον συχνὸν ἀπὸ σκυβάλων. 
εἰ δ᾽ ἐν ἐμαῖς βίβλοισι πάλιν καταθήξετ᾽ ὀδόντα, 

κλαύσεσθ᾽, οὐκ ἀγαθὸν κῶμον ἐπερχόμενοι. 

904. -ΦΑΝΙΟΥ 

᾿Ακτῖτ᾽ ὦ καλαμευτά, ποτὶ ξερὸν ἔλθ᾽ ἀπὸ πέτρας 
καί με λάβ᾽ εὐάρχαν πρώϊον ἐμπολέα. 

αἴτε σύ [Ά ἐν κύρτῳ μελανουρίδας,: αἴτε τιν᾽ ἀγρεῖς 
μορμύρον, ἢ κίχλην, ἢ σπάρον, ἢ σμαρίδα, 

αἴσιον αὐδάσεις με τὸν οὐ κρέας, ἀλλὰ θάλασσαν 
τιμῶντα, ψαφαροῦ κλάσματος εἰς ἀπάταν. 

χαλκίδας ἢν δὲ φέρῃς φιλακανθίδας, ἤ τινα 
θρίσσαν, Ὁ 

εὐάγρει" λιθίναν οὐ γὰρ ἔχω φάρυγα. 

9050... -ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ 

Λαβροσύνᾳ τάδε δῶρα φιλευχύλῳ τε Λαφυγμῷ 
θήκατο Ἰδεισόξου Δωριέος κεφαλά:' 

11 πὶ δοηπαϊηΐοα, ἢ ὕΠπθ86. ἤδη, νυ σοίαϊπ {ἢ 
πδηηθ8, αὖ ἀπ πΠῶ}}]6 το σῖνο ὑπο ὶν οί θη 1 πᾶ ΠΙ68 οὐ πθᾶ 
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ΒΟΟΚ ΓΙ. 32ο2--2ο Ὁ 

τηΐοσθ. Πα οἱα τὰ 15 οοπ θηϊθα ἢ Πα ᾿ὰ5. ϑα]Ὁ ἀπά 
ἔννο θαυ] νυ τ-οακοθ. ΤΠ15 15 ὑπ Πἴὲ 1 Πᾶνα ᾿Ἰδαγηῦ ἴο 
ἀοα]αΐθβος ἴῃ ἔγομ τὴν [αῦμουβ. 850. ννῃἢν ἀοβῦ ποῖ αἷς 
[ον ὑγδάβαγα ἴῃ παῦσον πδι, ὑπο οἹαϊίοη, ψ θγα ὑπΠοιὶ 
5141} ποῖ ἰαϑῖε. ὄνεὴ οἵ ἴΠ6 ᾿Ἰθανίηρβ οἵ τὴν ἀἴπηηΠοΥ 
Ηδβῖα ἀπα "ὲ οἵδ ἴο οὔποὺ ἤοῖιβοβ (ἢ γα 15 θαὶ βοδηΐν 
[Ὰγ 6), νυν θυ α ὕμοιι 5.4 }Ὁ τυ συδαΐθι 5ἴο γα. 

903.---ΑἸἸΘΤΟΝ 

Μισε, ἢ γοὰ παν σομὴδ ἴον Ὀγθδά, σὸ ἴο βοὴ οἴ ΟῚ 

ΘΟΥ̓ΠΟΥ͂ (τιν Βαΐ ἰς 111- ΘῈ 0 ]16 4), νν νεδΣ γ6 5411} 1000] 
Γαὺ σἤδοϑα ἀπα ἀνθ ἤρβ, ἀπ σοῦ ἃ Ρ᾽ δα 8} ΑἸ ΠΟΥ 
ἔγοση ὑπὸ βούαρβ8. θεῖ τ γε 5ΠΔΥ Ρδϑὴ νοῦν ἰδοὺ ἀρδὶη 

ΟΠ. ΤΥ ὈΟΟΚ5 γα 5Π}}} βαὔθυ ἔου Ὁ δπα ἤπα ἐπαξ, γε 
οοτὴ6 ἴο πο ρ]εαβαηὺῦ Ὀαηααοῦ. 

904.-.-ΡΗΑΝΙΑΒ 

ΕἸἼΞΗΕΗ οὗ {πὸ Ρϑδοῦ, οοσηθ όσα Π6 τοοὶς οἡ το ὑπὸ 
ἄνν πα ἀπ Ρεσίη {πὸ ἀν ψν6}} ψτῦ ἘΠ|ς5. Θαν]ν 
βαγου. [1 νοὰ πάνθ ἐδαρηῦ ἴῃ ψουτ νν 66] ὈΪΔῸΚ -[λ1}ς 
ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ ΠΟΙ, ΟΥ̓́ ΥΆ556, ΟΥ̓ΒΡΆΤΙΙΒ, ΟΥ̓ ΘΠ} ἔνν, 
γοῦν 1} 681} τὴὸ Ἰποῖςν, νη0 Ρύεέευ ποὺ ἤθβῃ μὰ 
ἀπὸ ἔτι οὐ ὑπὸ 5θὰ ἴο τηᾶὰϊχθ τη ογοοῦ 1 ἀπ τ ΠῸ}- 
ἴπρ ἃ ἄτν ογαβὲ, Βαΐ 1 γοῖι ΠΥ πο τη 6 θοὴν ΟΠ] ο 4651 
ΟΥ βοὴ ἔμ γῖσϑα,, σοοῦςτ- γα ἀπα θοίξζευ ᾿ποκ ἢ 1 Πᾶνα 
ποῦ σοΐ ἃ τῃπγοδῦ τηδῆςε οὗ βἴοπε. 

905.--ΤΚἘΕΟΝΙΌΑΒ 

Τὸ ΟἸυξζουν ἁπα νογδαοῖςν, ἔΠ6 ἀθτἴθ9 Ποὺ Ἰἰονε 
ψν6}} Πανουγοα ϑαποθα, 414 Ἰ)ογίεδιιϑ γν ο ϑἐῖηκε οἵ... 

Τησ] 5} φατπιί ναοῦ. Ὃς ὉΠ γῖϑβα 15 ἃ ἤ5ῃ {πα΄ σΟ05 ΤΠ 5Π0815, 
ᾧ ᾿10016 1|Κ6 πο ΚΓ] ἀπ ποῦ ΡαΡΌϊ αν ον ; ῃη6 σΠα]Κὶβ 
15. ἃ Κιπῆ οὗ Ῥγθᾶιη. 
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σΕἸ ΕΚ ΑΝΤΗΟΘΙΟΘΟΥ 

τὼς Λαρισσαίως βουγάστορας ἑψητῆρας, 
καὶ χύτρως, καὶ τὰν “εὐρυχαδῆ κύλικα, 

καὶ τὰν εὐχάλκωτον ἐύγναμπτόν τε κρεάγραν, 
καὶ κνῆστιν, καὶ τὰν ἐτνοδόνον τορύναν. 

Λαβροσύνα, σὺ δὲ ταῦτα κακοῦ κακὰ δωρητῆρος 
δεξαμένα, νεύσαις μή ποκα σωφροσύναν. 

806.--ΑΡΙΣΤΩ͂ΝΟΣ 

Χύτρον τοι, ταύτην τε κρεωαγρίδα, καὶ βαθυκαμπῆλ 
κλεῖδα συῶν, καὶ τὰν ἐτνοδόνον τορύναν, Ῥ 

καὶ πτερίναν ῥιπῖδα, ταναίχαλκόν τε λέβητα, “ἦ}Όὅὦ 

σὺν πελέκει, καὶ τὰν λαιμοτόμον σφαγίδα, 
ζωμοῦ τ᾽ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἀρυστρίδα, τόν τε μαγῆα 

σπόγγον ὑπὸ στιβαρᾷ κεκλιμένον κοπίδι, 
καὶ τοῦτον δικάρανον ἁλοτρίβα, σὺν δὲ θυείαν 

ΓΕ ΈΕΙΡΒΡ καὶ τὰν κρειοδόκον σκαφίδα, 
οὑψοπόνος Σπίνθηρ ᾿Ιὡρμῇ τάδε σύμβολα τέχνας 

θήκατο, δουλοσύνας ἄχθος ἀπωσάμενος. 

801.--ΦΑΝΙΟΥ 

Εὐγάθης Λαπιθανὸς ἐσοπτρίδα, καὶ φιλέθειρον 
σινδόνα, καὶ πετάσου φάρσος ὑποξύριον, 

καὶ ψήκτραν δονακῖτιν ἀπέπτυσε, καὶ λιποκόπτο 
φασγανίδας, καὶ τοὺς συλόνυχας στόνυχας" 

ἔπτυσε δὲ ψαλίδας, ξυρὰ καὶ θρόνον, εἰς ὃ 
᾿᾿αικούρου, 

κουρεῖον προλιπών, ἅλατο κηπολόγος, 
ἔνθα λύρας ἤκουεν ὅπως ὄνος" ὥλετο δ᾽ ἄν που 

λιμώσσων, εἰ μὴ στέρξε παλινδρομίαν. 
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ΒΟΟΚ ΡΥ]. 305-307 ν 

ἀεάϊοαϊας ὑπθθθ δ πουηοιβ Γι γϑθοα. ΠΟΙ] πρ οδα]- 
ἄἀγομβ, ἴπΠ6 ρμοΐβ πὰ {πὸ νὶάο- σαρίπρ οαρ, {ΠπῸ 
γγ 6 ]]-υτοιῦρῦ οὐγνοα ἤοϑῃ-Ποοῖς, {Π6 ΟΠ β 6 -βογα θοῦ, 
ἃηὦ {πὰ βοαυρ-οἰγγοσ. ΕαἸαυϊζοην, τϑοοῖνα. {π6β8ὸ 
δν}] οἱ οὐ ἂπ ον] οἴνου, ἅμα ΠΟνΟΥ ρογαμῦ [}11}} 
ζει θα  Π66. 

900.---Α Ἰ5ΤΟῸΟΝ 

ΞΘΡΙΝΤΗΕΝ, πδ σοὺκ, θη ΠῈ 5Ποοῖὶς οἵ {πε 
θυγάεη οἵ 5ἰανενν, σάν Π686. ἴοκϑὴθ οἵ [ηἰ5. φἃ]}} 
ἴῃς ἴἰἴο Ηδηηθβ: 58. ρμἱρ κῖη, {πΠ|5. Ποσ ἢ -οοῖκ, Πϊ5 
ἰσ ]ν-οατνεὰ Ρουκ-ϑριῦ (9), ὑπ6 5 νγευ ΓῸΣ 500}, 
ἢ δαῖμον απ, ἀπα ἢΪ5. ὑγοηζΖα σαυ]άγοῃ, ἐορσοῦθον 
ψΊ ἢ ἷς ἀχα ἀηα βἰαπρηῃϊξουϊην- Κηϊξθ, ἢἷ5. 5οι0-]Δ64]6 
"εβίάε πὸ ερὶϊ5, ἢἷθ. βροῦρὲ ἴθ νἱρίης, γοβῦϊης 
Ρεηθαῖῃ Π6 βἰγοηρ ΘΠΟΡΡΟΙ, ὑΠῖ5. ἔννο- μελάοά ΡΟβΕ1ο, 
ἀπ ἢ} Ὁ ὑπ ϑἴοπα ποῦΐαν ἀπ ἔπῸ ἔχοι. ἔοι 
Βοϊάϊης πιϑαΐ. 

901.--ΗΡΗΑΝΊΙΑΒ 

ΘΘΕΥμΕΒ οἵ ΓρῖΠς οὐδὲ ἀναγ ὙΠ ΒΟΟγ ἢΐ5 
ΤῊ ΤΟΥ, 15 5ῃθοῦ ὑπὰῦ ἰονεβ Πδῖν, ἃ ἐταστηθηῦ οὔ Πϊς 
5Παν]ηρ- ον}, 15 ΓΘ α ΒοΥΆ ΡΟ, Πῖ5. 5οίθθουβ ὑπὰῦ ᾿ᾶνο 
ἀεβεσίεα ἐμπεῖὶνγ νουκ, ἀπα ἢἰβ ροϊητοα πλ}}-ῆ]6. Ης 
οαδὺ ἀννγᾶγ, ἴοο, [.158 50 580 γ5,} γα ΖοΟυβ, ἃπΠ ἃ ὈΎ 6Υ 5. ΟΠ ΑΙγ,, 
ἁηα ᾿δανὶηρ εἷς 550} τη ργδποίηρ Οἱὐ᾽ το Ερρίςασι5 ἴοὸ 
με 8 ρατάεη- οἰπάδηΐ.2 ΤΏοτα ἢ ᾿ἰστεπεα ἃ ἃ ἀοηκον 
Ἰϊβέθπβ ἐο ἐμ Ιγγθ, ἀπᾷ μὲ ψουἹά μᾶνὸ ἀϊοα οὗ Βαπιρον 
1 πὲ παᾶ ποὺ ἐπουρ]ὺ θοῖζεν οὗ 1 ἀπά στη ΠομηΕ. 

1 Ἴννο Κιπεβ οὗ 5οΊββουβ βθϑῖὴ ἴο Ὀ6 πηιϑης]οπθϑῆ. 
2 Ἰῦρίοατιβ ἰαιισιῦ αὖ ΑὐΠθη5. ἰὼ “6 (ἀἀτάθη ἢ 88. {πὸ 

ϑίοϊοβ αἰὰ ἴῃ “66 Ρογοἢ.᾽ 
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᾿ σΠ ΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ͂ 

908.-.-.ΑἩΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ 

Νικήσας τοὺς παῖδας, ἐπεὶ καλὰ γράμματ᾽ ἔγραψεν, 
“Κόνναρος ὀγδώκοντ᾽ ἀστραγάλους ἔλαβεν, 

«ἀμέ, χάριν Μούσαις, τὸν κωμικὸν ὧδε Χάρητα 
πρεσβύτην θορύβῳ θήκατο παιδαρίων. 

909... - ΛΕ ΝΙΔΟΥ 

ὔφημόν! τοι σφαῖραν, ἐὐκρόταλόν τε Φιλοκλῆς 
ρμείῃ ταύτην πυξινέην πλατάγην, 

ἀστραγάλας θ᾽ αἷς πόλλ᾽ ἐπεμήνατο, καὶ τὸν ἑλικτὸν. 
ῥόμβον, κουροσύνης παίγνι᾽ ἀνεκρέμασεν. 

910..-ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 
» -“ ᾿ εὖ “-“ ς 7] 

Εὐμαθίην ἡτεῖτο διδοὺς ἐμὲ Σῖμος ὁ Μίκκου 
- ᾿ 7 ς “ Ὕ »“ -“ » 

ταῖς Μούσαις" αἱ δέ, Ἰλαῦκος ὅκως, ἔδοσαν 
᾿Ὶ ΦΤῸΝ 7 ΄ “-“ » Ἀ ᾿] }] ἈΝ -“ ἈΝ 

ἀντ᾽ ὀλίγου μέγα δῶρον" ἐγὼ δ᾽ ἀνὰ τῇδε κεχηνὼς 
-" ΄-“» , ΄ Ἀ 

κεῖμαι τοῦ Σαμίου διπλόον, ὁ τραγικὸς 
’ , »] ’ ς΄ Ἀ  «- 

παιδαρίων Διόνυσος ἐπήκοος" οἱ δὲ λέγουσιν, [ 
“ἱερὸς ὁ πλόκαμος, τοὐμὸν ὄνειαρ ἐμοί. 

511.--ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Τῆς ᾿Αγοράνακτός με λέγε, ξένε, κωμικὸν ὄντως 
ἀγκεῖσθαι νίκης μάρτυρα τοῦ ᾿Ροδίου ᾿ 

Πάμφιλον, οὐ μὲν ἔρωτι δεδαγμένον, ἥμισυ δ᾽ ὀπτῇ 
ἰσχάδι καὶ λύχνοις Ἴσιδος εἰδόμενον. ". 

1 εὔφιμον, ““»Υ6}} βουνη ὑοσοίμον," Ῥόνν]]. 1 

τἀ Ἤσοη. 1. νὶ. 236. 
2 ὍΠο Τούτου Υὐ τπιδϑοα ὃν Ῥψυ Πα σοῦ 5 ὕο 5 ΠΟ] 156 06 ἄϊνονρ- 

ἴπρῖ Ραύη5, ὁη6 πᾶγτον, ὕΠ6 οὐ ποὺ Ὀγοδά, οὗ στίρηῦ ἀπ υτοην. 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 42ο8--Ξ1τ1 

908.- -ΑΒΟΙ ΕΡΙΑΘΕΒ 

ΟοννΝ πῦβ, οὴ ἰπηΐηρ {Π 6 θογβ8᾽ οοηΐοϑὲ, βίηοο ΠῸ 
νυγοΐο 50} ἃ ργοϊίν ΩΣ ἡδοοῖνοα οἱρη εν ππιοκ]ε- 

βομθ5, ἃπα ἴῃ σταϊ πο ἴοὸ {ΠπῸ Μιβο5 Ππδ ἢτηρ ΠῚ6 
ἊΡ ποτο, ἔπ6. οομϊο Ὠγαβὶς οἵ οΪα ΟΠαγοϑ, ἁτηϊα ἔθος 
ἈΡΡΙάαβο. οἵ ὑπὸ "ονϑ. 

909. -ἘΤΈῈΟΝΤΙ ΑΘ 

Τὸ Ηφεπο5 ΡΒ] ΟΟΙ 65. ἤθτο Πδηρ8 ἀρ ἐπ 656 ἕογϑβ οἵ 
[5 ΡουνΠποοα : Πὶβ ποίβϑϊ θϑβ "Ὰ]], ἐπε Πνοὶν θοχυνοοῦ 
γα 16, 5. Καποκ]ε- Ομ 65. ΠῈ ἘΠῚ 510} ἃ τηδηΐἶα ἔν, 
Πα ἢΪ5 βρὶ πηϊηρ-ἴορ. 

510.-.-ΟΑΙΠΙΜΆΑΓΗΠΣΒ 

ΒΙΜΟ5, 50η οἵ Μίοοιβ, θη ἢῈ σᾶνο πὸ ἴο ἐπὸ 
Μύ565, Ργαν θα ἴον ᾿θαγηΐηρ, ἀπα ὑπΠῸνῪ σάνε δ Πΐηη 
{|κὸ ΟἸδισοιιβ,} ἃ ρστοαὺ οἱ ἴῃ ταϊαση ἴὸν ἃ 11{{16. 1] 
μᾶης ἀδαϊοαϊοα Πδτα (1π πὸ 56Π00]), ὑπ ἐγαρὶς τηδβὶς 
οἵ 1)]οηγϑι15, γᾶν] η ὕννίοθ 85. ΤΠῸ}} ἃς Π6 ϑαΠΐα Π᾿ 5 
Ἰεῦξον 5 ἃ5. 1 ᾿ἰβδῖθπ ἴο ὑπῸ ὕονβ, ἃπα ἔπον ρὸῸὸ οὴ 
βγη “ΜΥ μα ἰ5 ΠοΙν,᾿ 5. [6]Ππρ Π]6. ΤΩΥ Οὐἢ 
ἀγδδτῃ." 

511..--Βὲν ΤΗΕ ΘΑΜΕ 

ΤΕι,, βίγαη ρου, {πὰ [, {Π 6 στηαβὶς οὔ Ῥαγηρ]Ἶ]τι5, ἃ πὶ 
ἀραϊοαϊοα δ. ἃ5 ἃ να]ν ΘΟΠΪο νυ Ἱξη 655 οἵ {Πὸ νϊ]οΐονν 
οἵ Λρούδηαχ τῆς ΒΠοάίαπ ἴῃ ἐπὸ ἐποαῖτο. [1 ἀπὲ ποῖ 
Πκὸ ῬΩΡ Ια, θιτἴοπ Ὁ. Ἰονο, Ὁ οπο 5'4ς οἵ τη ἰ5 
νυγ Κ] οα Πκὸ ἃ γτοαβὲ ἤρ᾽ πα {11 οοΐοιιν οἵ [9᾽5᾽ Ἰλτη 5. 

Ὁ Ῥρο το Ὀν ΠΟ 585 Ἰη {πὸ Βαζο]αο οἵ Τὐπτ]ρ 65, 1πὸ 404, 
ΤῊ15. νγὰ8β ον θηῦν ἃ ἔανοινθ ραββδαρο ἴον τϑοϊ τοι. ἰὴ 
ΒΟΠΟΟΪ8. 4 ἡ. ἃ ὑΠ]πηρ 1 ΑἸγοδαν Κπονν. 
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σΠ ΕΚ ΑΝΤΗΘΙΟΟΥ 

819.---ῤφἯἙΝΥΉΤῊ Σ 

Ἡνία δή τοι παῖδες ἐνί, τράγε, φοινικόεντα 
θέντες καὶ λασίῳ φιμὰ περὶ στόματι, 

ἵππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα, 
ὄφρ᾽ αὐτοὺς ἐφορῇ νήπια τερπομένους. 

85185...-ΒΑΚΧΥΛΊΙΔΟΥ͂ 

Κούρα Πάλλαντος πολυώνυμε, πότνια Νίκα, 
“πρόφρων Καρθαίων ἱἑ ἱμερόεντα χορὸν 

αἰὲν ἐποπτεύοις, πολέας δ᾽ ἐν ἀθύρμασι Μουσῶν 
Κηΐῳ ἀμφιτίθει Βωκχυλίδη στεφάνους. 

5914.-.--ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ͂ ΗΡΑΚΛΕΩΤΟΥ 
ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑ 

Πηνελόπη, τόδε σοὶ φᾶρος καὶ χλαῖναν ᾽Οδυσσεὺς 
ἤνεγκεν, δολιχὴν ἐξανύσας ἀτραπόν. 

915.---ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

τιν , εν “- 7 , Ἢ εν 
Γὸν τραγόπουν ἐμὲ ἸΙᾶνα, φίλον ρομίοιο καὶ υἱὸν 
᾿Αρκάδος, ἀντ᾽ ἀλκᾶς ἔγραφεν ᾿Ωφελίων. 

510.--ΤΟΥὙῪ ΑΥ̓ΤΟΥ 

᾿Λερόπης δάκρυον διερῆς, καὶ λείψανα δείπνων 
δύσνομα, καὶ ποινὴν ἔγραφεν ᾿Ὠφελίων. 

1 Ὁ πδ οὗ {πῸ {το ἱπάθροπῆριηΐ ον 5 οὗ θοβ. 
5 Ταυρμΐον οἵ Οταΐθιιβ, Κίηρ οὗ Ογθίθ, δῃηᾷ βι βοα θη εν 
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ΒΟΟΚ ΥΙ. 21:2-21τ6 

9129.--ΑΝΥΤ 

ΤῊ ΟΠ] ἄγοι, ὈΠΠΠγ-σοαῦ, παν μὰ ρα 0] 6. τοῖπβ. Οἡ 
γοὰ πα ἃ πλιζχ]ο ὁπ. ψοι ᾿οαγοἠ ἴασθ, ἀπ ὑπὸ ν 
ὑγαΐη νοι τὸ τὰσο {πὸ ἃ μοῦδ6 τοι {ΠῸ σΟα᾽ 5 θη ρ]Ὲ 
ὑπαῦ Π6 πηὰν ἰοοῖς οα {Ππ6ὶν σΠ 1] 15]} Ἰογ. 

319. -ΒΑΓΟΟΗΥ ΠΕ 

ΒΑμοῦβ ἀδυρ! ἴον οἵ ΡΔ]1ὰ5, πον Ὑ]Ἱοΐουν, Ἰοοὶς ον ὸν 
ψ ἢ σοοῦ ψΠ] ὁ ἐπὸ στὰ σ.Ὲ ΘΠ όσα οὐ {πε (δν- 
ποτ: ἃπ4 οὔτοι (δία θοοΠν 65. τ ἢ τηδλὴν 
γγθαῦῃ5 αὖ ἐπε βροτίς οἵ ἐπε Μιιβε5. 

314..390.-.ἕ (οὐυρετθ οε ΝΙΟΟΘΕΜΙ5 ΟΕ ΗΕΒΑ- 

ΟΙΕΑ ΝΉΙΓΗ ΟΑΝ ΒΕῈ ΒΕΛῸ ΒΑΟΚΥΓΔΕΌΒ 

914 

Ονυββεῦβ, Π15 Ἰοπν τοὰλα Πηϊδ θα, Ὀγοινηῦ {ΠπεῸ {Πὶ5 
οἸοαῖϊς ἀπ το) 6, ῬεμοΙορε. 

915 

ἵν ὑπάπκο [ῸΥ τὴν περ Ορ]ιο]οη ρΡαϊηϊεα τὰθ ἐπε 
σοαϊ-οοἰςα Ρᾶπ, {π6 ἔθη οὐ θδοο 5 ἀπ 50η. οὐ 
Ατοδαάϊαη ΗΙΤη65. 

9510 

ΟΡΗΕΙΙΟΝ μΡαϊπίθα ἔΠ6 ἔθανβ οἵ ἀνὶρρίησ Αδγορο,ἢ 
ἀπ τουηαΐπβ οὗ {πῸ ᾿πηρίοιις ἔδαβῦ ἀπ ὑπὸ θα} 1}. 

νυ ἱἴο οὗ Αὐτγοιιβ. Οννηρ ἴο ἃ ΟΥ̓ Ο]Θ. 58ῃ6. νγὰβ οαβῦ ἰηἴο {ΠῸ 
5 Ὀν Ποὺ ἔα πον, θαύ ὁβοιρθή. 

3 ΤΠ ἔοραβῦ οἵ Τηγοβίοβ ὈὉῪ Αἴγοιιβ ἅμα τ γου οὗ Αρὰ- 
ΠΊΘΙΠΠΟΗ. 
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ΟΕ ΒΚ ΑΝΤΗΘΙΟΟΥ 

917.--ΤΟΥὙ ΑΥΤΟΥ 

Πραξιτέλης ἔπλασε Δαναὴν καὶ φάρεα Νυμφῶν 
λύγδινα, καὶ πέτρης [Τᾶν᾿ ἐμὲ Πεντελικῆς. 

918... -ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Κύπριδι κουροτρόφῳ δάμαλιν ῥέξαντες ἔφηβοι 
χαίροντες νύμφας ἐκ θαλάμων ἄγομεν. 

919..-ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ΔΑἰθομέναις ὑπὸ δᾳσὶν ἐ ἐν εὐρυχόρῳ πατρὸς οἴκῳ 
παρθένον ἐκ χειρῶν ἠγαγόμην Κύπριδος. 

920.- -ΤΟΥῪ ΑΥ̓ΤΟΥ 

᾿Ασκανίη μέγα χαῖρε καλή, καὶ χρύσεα Βάκχου 
ὄργια, καὶ μύσται πρόκριτοι ἰ ὐΐεω. 

521..-ΛΕῈῺ ΝΙΔΟΥ͂ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 
ΙΣΟΨΗΦΑ 

Θύει σοι τόδε γράμμα γενεθλιακαῖσιν ἐν ὥραις, 
Καῖσαρ, Νειλαίη Μοῦσα Λεωνίδεω. 

Καλλιόπης γὰρ ἄκαπνον ἀεὶ θύος. εἰς δὲ νέωτα, 
ἢν ἐθέλῃς, θύσει τοῦδε περισσότερα. 

9529.-.-ἑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Ῥήνδε Λεωνίδεω θαλερὴν πάλι δέρκεο Μοῦσαν, 
δίστιχον εὐθίκτου παίγνιον εὐεπίης. 

ἔσται δ᾽ ἐν ἹΚρονίοις Μάρκῳ περικαλλὲς ἄθυρμα 
τοῦτο, καὶ ἐν δείπνοις, καὶ παρὰ μουσοπόλοις. 
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ΒΟΌΘΚ ὙΨΕ, 21Ξ224 

ΘΙ ὦ 

ῬΠΒΑΧΙΤΕΙΕΒ σαγνεα οἵ Ῥαγαμ τηάτ]6Ὲ. ᾿)ᾶπαε ἀηα 

{πΠ6 ἀναρεὰ Νγρἢ5, θὰῦ τη6, Ρᾶμπ, 6 οαγνεα οἵ 
Ῥεηΐο!ῖς τρᾶγ]6. 

9.18 

Ε γοιπρ Τ]6Π, αἰζοι δου ποίησ ἃ σα] το Αρῆτο- γεν 9 » ἴδον ϑδου ποίην τὸ ᾿Αρὶ 
αἰξο, πὲ ΝαΒοΥ Οὗ γοῦτῃ, οοπάποῦ ἔπ θυ 65. νὰ 
7ὸν ἔγουα. ἐπ ῖν" ΟΠ 6 8. 

.}}0 

Βν {πὸ ἰοὺ οἵ Ὀυγπῖπο ἔογομθ5. ἴῃ ΠΕῚ ΓἈΓΠΘΥ 5 
ϑραοίουβ ποιθα 1 τοοοῖίνοα ὑπῸ πιαίάθπ ἴτοιη. {πὲ 
παπ5. οἵ Ογρυεῖβ. 

920 

Ηλλῃ,, Ἰονεὶν Αβοδηῃΐα, ἃπα ὑπ ροϊάθη οὐρίθβ οἵ 
Βδοομιβ, ἀπαὰ ἀπε οΠιεῦ οἵ 5. τπἰἰαϊεά. 

921--929.---ἰΒΟΡΘΕΡΗΑ:! ΒΥ ΓΕΟΝΙΘΑΒΚ ΟΕ 
ΑΙΕΧΑΝΏΌΒΙΑ 

921 

ΟΝ τῃν μὲν πάαν, (ἰἀ6βαγ," της Εσνρίϊαη Μαβε οὗ 
Τιοοπῖάας οἴου ἴπΠ66 ὑπ 656. ᾿ἴπ65. πε οἴογίησ οὗ 
(ἌΠΠΟΡε 5. 15 Ἔν ΟῚ ΒΟ ΚΘΙΘΒ5 ; θαὺ ποχ γϑαγ, 1 τποιι 
ὙΠ, 5η6. Μ.1}} οἴου {Ππ6 6 ἃ ἰαΥ ΟΥ ΒΔ ρα, 

922 

᾿ Βεηομρεραίη {Ππ6 νοῦ οὗ ΤΘοπἰ ἀ5᾽ ἤρου Ἰϑϊηρ Μιιες, 
{Π15 Ρ]αν τα} ἀἸδοϊοῃ, ποαΐ ἀπα νν6}} ἐχρυθββοα. ΤΠ1ς νυ} 
"ὲ ἃ ἴονεῖὶν ρ]αντ πη ἔν Μδγοι5 αὖ ὑΠ6 ϑαξανπα]α, 
ἃ πα αὖ θαπαηϊοῖβ, πα ἁπηοης ον οὺ5 Οὗ {πΠῸ Μ 565. 

1 νρ. ῬΟΘΠῚΒ ἴῃ ὙὙΠ1ΟΝ ὑπὸ βὰπὶ οὗ {Π6 Ἰουϊθυβ [8 Κθὴ ἃ8 
ΠΤ ΘΥΊΟαΪ ΒΊ σ.5 15 1 Θη 0108] 1 68460}} οοιρ]οῦ. 

2. Ῥευμδρ8 Νέχγο, 8. 2,6. οὗ ρορθῦϑ, 
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ΟΕ ΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

9299.---ΤΟΥ ΑὙΤΘΥ 

᾿Αναστρέφον ἢ Ανακυκλικόν 

Οἰδιπόδης κάσις ἣν τεκέων, καὶ μητέρι πόσσις 
γίνετο, καὶ παλάμης ἣν τυφλὸς ἐκ σφετέρης. 

924.---ΤΟΥ̓ ΑΥΤΟΥ 

Πέμματα τίς λιπόωντα, τίς "Αρεῖ τῷ πτολιπόρθῳ 
βότρυς, τίς δὲ ῥόδων θῆκεν ἐμοὶ κάλυκας; 

Νύμφαις ταῦτα φέροι τις ἀναιμάκτους δὲ θυηλὰς 
οὐ δέχομαι βωμοῖς ὁ θρασύμητις "Ἄρης. 

920.---ΤΟΎ ΑΥΤΟΥ 

ἼΛλλος ἀπὸ σταλίκων, ὁ δ᾽ ἀπ᾽ ἠέρος, ὃς δ᾽ ἀπὸ πόντου, 
Εὔπολι, σοὶ πέμπει δῶρα γενεθλίδια: 

ἀλλ᾽ ἐμέθεν δέξαι Μουσῶν στίχον, ὅστις ἐς αἰεὶ 
μίμνει, καὶ φιλίης σῆμα καὶ εὐμαθίης. 

920.--  ΤΌΎΥ ΑΥὙΤΟΥ 

Λύκτιον ἰοδόκην καὶ καμπύλον, ΓἌρτεμι, τόξον 
Νῖκις ὁ Λυσιμάχου παῖς ἀνέθηκε Λίβυς" 

ἰοὺς γὰρ πλήθοντας ἀεὶ λαγόνεσσι φαρέτρης 
δορκάσι καὶ βαλίαις ἐξεκένωσ᾽ ἐλάφοις. 

521.-- τ ΟΥ ΑΥΤΟΥ 

Εἷς πρὸς ἕνα ψήφοισιν ἰσάζεται, οὐ δύο δοιοῖς" 
᾽ ἐν Μ Ὑ Ι Ἁ 

οὐ γὰρ ἔτι στέργω τὴν δολιχογραφίην. 

928.-..-ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Τὴν τριτάτην χαρίτων ἀπ᾽ ἐμεῦ πάλι χάμβανε βύβλον 
Καῖσαρ, ἰσηρίθμου σύμβολον εὐεπίης, 

Νεῖλος ὅπως καὶ τήνδε δι’ Ελλάδος ἰθύνουσαν 
τῇ χθονὶ σῇ πέμψει δῶρον ἀοιδότατον, 
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928. (ΛῸὺ  ϑοροοράοη, μέ σαν ὑε γοαεί δαολινανι 5) 

Οκριρυβ ννὰς πε ὈγοῦΠοΥ οὐ εἰς. ΟΠ] ἤγθη ἀπ] Πΐ5 
τη ΠΟΥ 5 ΠαΒ θα πα, ἀπ ὈΠ πα θα Πἰη56 1 θγ Πΐθ οὐνὴ 
Παπᾶϑ. 

924 

νῆηο οἰξεγεα ἴο τηϑ, ἀτὸβ ὑπΠ6 βδόίκευ οἵ οἰδί65, τίσ ἢ 
οἶς 65, ἀπ στάροβ, ἀη4 γοβοοῦ [οὐ ἴῃ οἰον {πε βὲ 
ἴο 6 Ν ΡΠ5, θὰ 1, ΒοΪ 4 ΑΥοβ, ἀοοορῦ ποὺ Ὀ]οοά- 
655 58  Π 65 ΟἹ. ΤΥ ἃ] 15. 

ὦ 

ΟΝΕ 56 παβ8 γοῖ, Ειρο}15, Οἱ Π αν οἱ ἔγουη. ἐπε 
παπίϊηρ-ποῦ, ἁποῦ. Ττοπὰ ὑΠ6 αἷτ, ἃ ἐΠ|γα Τπτοσὰ {πὸ 
56, Ετοῖη τηὲ ἀοοορῦ ἃ Πἰπὸ οἵ τὴν Μιιβε ψ Βῖο ἢ ψν1}} 
ΒΌΓΥν 6 [ῸΥ ὄνου, ἃ [οΚοη οὗ [ΘΠ 5}}}0 ἀπ4 οὗ Ἰδασπθα 
5Κ11]. 

9290 

Νισιβ {πὸ Τὐργαπ, 5οη οἵ [1 γϑιμηλο 5, ἀεάϊοεξοβ 
5. Ογεΐδη ααΐνοι πα οαὐὐνεα θοὸν ἴο {π6ο, Αὐστθμιῖο ; 
ἴον 6 πα Ἔχ παυβδέθα {Π6 ἀυγονν5 {Πὰς ΠΠΙο ὑπὸ ΡῸΠ]Ὺ 
οὔ {πὸ αυίνου Ὀν 5Ποοίηρ αὖ 065 ἀπ ἀλρρ]οα Πϊπάϑ. 

921 

ΟΝΕ νεῦβε ἤθύα σῖνοϑ {Π|Ὸ θ1η6 ΠοῚ65 ἃ5 {ΠῸ οἴου, 
ποῦ ἃ ἀἰβύϊο {πὸ βάτο ἃ5. ἃ αἰβῦοῃ, [Ὁ 1 πὸ ἸΟΠΡΟΙ 
οαγα ἴο θ6 Ἰεηρίην. 

928 

ΑΟΘΕΡΤ ἔοι τηθ, (ἀοβαν, 1 {πὸ ΤΠῖνα νοϊασθ οἵ τὴν 
ἐπα η Κία] σῃδς ἴο ὑπ 66, ὑΠ|5 τος οἵ τὴν 5Κ1}} ἴῃ πλα Κίτρ᾽ 
ἐΕ ἸΒΟΡΒΘΡΝα,᾿᾿ 50 ὑπαῦ {πὸ ΝΊ]Ὲ. πλὰν ἀδβραΐσἢ πνοιὴ 
ὅτερος ἴο ὑπ ν Ἰὰπα {Π15 πηοβῦ τητιϑῖοα] ΟἽ, 

1 ῬγοΟΡΆΡΙν Νοτο. 
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ΘσΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΘΟΥ 

9529...- ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ἼΛλλος μὲν κρύσταλλον, ὁ δ᾽ ἄργυρον, οἱ δὲ τοπάξζους 
πέμψουσιν, πλούτου δῶρα γενεθλίδια: 

ἀλλ ἴδ᾽ ᾿Αγρειππίνῃ δύο δίστιχα μοῦνον ἰσώσας, 
ἀρκοῦμαι δώροις, ἃ φθόνος οὐ δαμάσει. 

330.-ΕκΑἸΣΧΙΝΟΥ͂ ΡΗΤΟΡΟΣ 

Θνητῶν μὲν τέχναις ἀπορούμενος, εἰς δὲ τὸ θεῖον 
ἐλπίδα πᾶσαν ἔχων, προλιπὼν εὔπαιδας ᾿ Αθήνας, 
ἰάθην ἐλθών, ᾿Ασκληπιέ, πρὸς τὸ σὸν ἄλσος, 

ἕλκος ἔχων κεφαλῆς ἐνιαύσιον, ἐν τρισὶ μησίν. 

9591.-.-ΠΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂ 

Παῖδα πατὴρ Ἄλκων ὀλοῴ σφιγχθέντα δράκοντι 
ἀθρήσας, δειλῇ τόξον ἔκαμψε χερί: 

θηρὸς δ᾽ οὐκ ἀφάμαρτε' διὰ στόματος γὰρ ὀϊστὸς 
ἤϊξεν, τυτθοῦ βαιὸν ὕπερθε βρέφους. 

παυσάμενος δὲ φόβοιο, παρὰ δρυὶ τῇδε φαρέτρην 
σῆμα καὶ εὐτυχίης θῆκε καὶ εὐστοχίης. 

9392. -’-. ΑΔΡΙΑ ΝΟΥ͂ 

“ηνὶ πόδ᾽ Αἰνεάδης ἹΚασίῳ Τραϊανὸς ἄγαλμα, 
κοίρανος ἀνθρώπων κοιράνῳ ἀθανάτων, 

ἄνθετο, δοιὰ δέπα πολυδαίδαλχα, καὶ βοὸς οὔρου 
ἀσκητὸν χρυσῷ παμφανόωντι κέρας, 

ἔξαιτα προτέρης ἀπὸ ληΐδος, ἢ ἦμος ἀτειρὴς 
Ὧν εν ὑπερθύμους ᾧ ὑπὸ δουρὶ Ἰέτας. 
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929 

Ονε ψ}}} βοπμα οὐνϑίαὶ, ἁποῦμοῦ 5]νου, ἃ {πϊνή 
ἴοραΖοβ, το Οἱ Πὰν οἱ5. Βυῦ 1, Ἰοοϊς, Πανίηρ 
τ ον τη ἔννο “ ἸΒορβορΠοι ἢ απ. 1] Π 65 ΤῸ ν ΔΡΥΡ- 
Ρἶπα, πὶ οοπίοπῦ νυν Ὁ) {Π}15 τὴν οἹ Ὁ {πὰ οπνν 511}}} ποῖ 
ἀδιηᾶρσο. 

99 ΝΕ ΤῊΝ ΟΕΑΤΟΚ 

Ἰλεβραιπῖνα οὐ παμηὰη ἀτί, ἀπ θ᾽ οῖπ 411] τὴν ΠῸρΡῈ 
ἴπ ἀπε Ἰ)ινιηἴῦν, 1 ες Αὐποπβ, πποΐ πον οὐ αι 11} 
ΟΠ] ἄγοι, πα ννὰβ. οασγοα ἴθ ἔπτες πο ὐ 5, Αβοϊθρίις, 
Ὀν Ομ ἴο ἔν στόνο, οὗ ἀπ Π]ΘΟΥ οἷν τὴν Ποδα ὑπαΐ 
πὰ - 9 Ὁ ῸΓ ἃ γὙ6 ΔΓ. 

331..-ΟΛΈ ΤΌΠΟ 

ΔτΟΝ, βϑείπηρ 5. ΟΠ] ἃ ἴῃ πε ο01]5 οὗ ἃ τη οι 5 
βουροηΐῖ, θα πὶ [15 θὸονν νυ ᾿ὉΠἢ} ὑγθι ] πο Παμα ; νεῖ πὸ 
414 ποῦ τΐθ5. ἐδ τσποπδῖου, θὰ {πὸ ἀστὸν ᾿ἱογοθα 115 
Ἰᾶννδ Ἰυϑ΄ 4 11{{Π6Δ ἀθονε ψ ῃοτα {πε πα νὰ5. Ἐε- 
ΠΠονεα οἵ ἰς ἔδαν, πὸ ἀδαϊοαῖϊο οὴ ἐΠϊς ἐσεὶ ἢἰς 
χαΐνεν, πε τοϊκοὴ οὗ σοοα [πο κ ἀπα σοοά αἴπη. 

992...-ἩΛΌΠΙΑΝ 

ΤῸ (ὑαϑίαπ ζει} αἀϊά Τγα]απ, {πὸ ἀοβοοπήδπξ οὗ 
Αδποαβ, ἀδαϊοαΐο {Π656 οὐ παμηθηΐβ, {πΠῸ Κη οὗ ππὸπ ἴο 
π6 Κίηρ οὗ ρ»οὐϑβ: ὕννο συν οι 5} ν ἘμΗϊοδεα ΟοαΡ5 πὰ 
ἘπῈ Ποτπ οὗ ἃ πστις Στηοπ θα ἴῃ ΘΠ πίπς; ΡΟ], κε] θοϊοί 
ἔγουη 5 ἤγβὲ θοοῦν ἡ 6, {ἰγ  ] 659 }ν ΠΟΙ ΕΙπο, πὸ πὰς 
ον σον ἢ 5 Θρθαν ὑπὸ Ἰηϑοϊοῦ (εῖαρ. θεὲ, 

᾿ ἦν6. 1ῦ νγὰβ αὖ Δῃ ΟΝ ἴῃ ἄνα οὐἹ Πἰπ νὰν το πὸ Ῥουβίαμ 
νὰν (4.0. 100) ὑπαῦ "τα ] απ πὰ ι6 {Π|15 οι Ἰοαςοη. 

2 Τῇ πον θχύϊηοῦ νυ 1] 1} οἵ Ἰδπτορο, 
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ἀλλὰ σύ οἱ καὶ τήνδε, Κελαινεφὲς, ἐγγυάλιξον 
κρῆναι ἐὐκλειῶς δῆριν ᾿Αχαιμενίην, 

ὄφρα τοι εἰσορύωντι διάνδιχα θυμὸν ἐ ἰαίνῃ 
δοιά, τὰ μὲν Γετέων σκῦλα, τὰ δ᾽ ̓ Αρσακιδέων. 

9935.- ΜΆΡΚΟΥ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂ 

Ἤ δη, φίλτατε λύχνε, τρὶς ἔπταρες" ἣ τάχα τερπνὶ 
εἰς θαλάμους ἥξειν ᾿ Λντιγόνην προλέγεις; 

εἰ γάρ, ἄναξ, εἴη τόδ᾽ ἐτήτυμον, οἷος ̓ Απόλλων 
θνητοῖς μάντις ἔσῃ καὶ σὺ παρὰ τρίποδι. 

994.--ΛῈΕ ΝΊΔΟΥ 

Δύλια καὶ Νυμφέων ἱερὸς πάγος, αἴ θ᾽ ὑπὸ πέτρῃ 
πίδακες, ἥ θ᾽ ὕδασιν γειτονέουσα πίτυς, 
Ν ᾿ ΄ ρος ᾽" ΄ « -“ 

καὶ σὺ τετράγλωχιν, μηλοσσύε, Μαιάδος ᾿Ὡρμᾶ, 
ὅς τε τὸν αἰγιβότην, 1Πὰν, κατέχεις σκόπελον, 

ἴλαοι τὰ ψαιστὰ τό τε σκύφος ἔμπλεον οἴνης 
δέξασθ᾽, Αἰακίδεω δῶρα Νεοπτολέμου. 

1. Ἡ. Μοιῖναϊθ, πη: Οὐἠεοίίονβ ἤγοην ἰδ6 Ογεοῖρ Απιίϊιοίοσῃ, 
1833, Ρ. 131. 

5395...--.Α ΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ 

Καυσίη, ἡ τὸ πάροιθε Μακηδόσιν εὔκολον ὅπλον, 
καὶ σκέπας ἐν νιφετῷ, καὶ κόρυς ἐν πολέμῳ, 

ἱδρῶ διψήσασα πιεῖν τεόν, ἄλκιμε Πείσων, 
Ἡμαθὶς Αὐσονίους ἦλθον ἐπὶ κροτάφους. 

ἀλλὰ φίλος δέξαι με' τάχα κρόκες, αἵ ποτε Πέρσας 
τρεψάμεναι, καὶ σοὶ Θρῇκας ὑπαξόμεθα. 

1 Ὸη6 οὗ {Π6 νν6}1-πποῦνῃ ᾿πηᾶσθ8, οοηβιβύϊηρ οὗ ἃ θα οἢ ἃ 
γϑούδηρι!αι "856. 
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Τοτὰ οὗ ὑπὸ Ὀἱαοῖς οἱοπάᾶς, δηΐγιϑὶ ἕο Πἶπα, ἴοο, ὑπὸ 
Θ]ου οι ἀΘΟΟΙ] 15Π θη οἵ {Πς Ῥογβίαθν νὰν, ὑπαΐ 
τ ν ραν 5 ἸῸὸν τηὰν 6. ἀοα ]ο ἃ5. ἔποι Ἰοο]τοϑὶ οὴ 
{Π6 5Ρ0115 οἵ βοΐ! ἔοοθβ, ὑπὸ (ὐεΐαο ἀπ ἀπὸ Αὐβδαοάδο, 

ΑΒΟΑΕΝΤΑΚἊΙΙΟΘ 

(4 ]οὐεὲ Ερίσγανι ηιδρίαςοαδρΡ} 

ΤΉΠΙΟΕ ᾿αβῦ ποῖ 5η6 6 Ζοα, ἀθαν ἰατηὴρ ! [5 ἴδ, ροὺ- 
σατο, ἴο [6}} πηὸ ἐππαῦ ἀ 6] 1 {Ὁ} Απτ]ρΌπο ἰς οομηλίης 
ἴο τὴν σπαι θαυ ἢ ΕῸΥ 1, τὴν ἰογά,, {Π|5. 0ὲ ἔσιιθ, ὑποιὶ 
564} Ὁ βίαηα ᾿ν ἔπ ὑροά, {πὸ ΑΡΟ]]ο, πα ργΌρ] ον 
ἴο 1η6ῃ. 

934..-[Τ ΒῸΝ 0 .ῚᾺ5 

Ολνεβ πα ΠοΙν 81}] οὗ {πΠ6 Ν  ΙΉρΡΠ5, ἀπα βρυῖηρϑ αἵ 
ὑπ τοοῖκ᾽ 5 ἔοοῦ, ἀπα ἔποῖ μἷπα ὑπαὶ βἰαπάθδὲ Ὀγ {πὸ 
ναῖον ; ποι βαπᾶτο Ηουιηθ5,: βοὴ οἵ Μαῖα, σααγϊδη 
οἵ {πὸ 58δθρ, πᾷ ἵπποι, δῃ, Ἰου οὔ πΠ6 ρϑὰῖς πο 6 
ὑπὸ σοαΐϑ Ραβίαγο, τοίου Τ οοῖνε {π686 οακοὸς ἀπ 
{Π6 οιῇ» [Ὁ}} οὔ υνῖπθ, {πὸ οἹδις οἵ Νορι[οϊομηαβ οὗ ἔπΠ6 
γος οἵ Αδδοιβ. 

935...-ΑΝΤΙΡΑΊΤΕΗ 

Ι, ΤῊΕ οδβῖα,2 ΟΠΟ6 ἃ 56 ν 6 4}0]6 ἢ θαα-ἄγοϑς ἔου ἔπῸ 
Μαορθαοπίδηβ, ἃ σονουϊηρ ἰπ ἔθ 5πον -ϑζουη ἀπά ἃ 
ΒΘ] πηοῦ ἴπ ννὰγ, ἘΠ γβιϊηρ τὸ αἀὐπκ ἐπν ϑυνεαῦ, γεν 

. Ρῖθο,8 ἢᾶνθ. οοπηθ ἔἸΠΌ Τὴ τὴν Μαοράοπίαπ πα ἔο ἴγ 

[τα]ῖαπ Ὀγονν5. Βαΐ τϑοοῖνο πιὸ κίμαϊ]ν ἢ τπὰγ-). 16 
[1 ἐπαξ ὁποα τουξοα πὸ Ῥουοίαπα νη] ᾿οΙρΡ πο, ἴοο, 
ἴο βράπε {πὸ Γνοίη 8. 

5.Α Ῥυοδῆ- υϊηπιθα δύ. 
3. Τ,. (Α]ρΡαγπηΐα5 ΓΪβο. ὕο ν οβα Β0ὴ85 Ηονᾶοο Πα γοββοα {π6 

4ν.5 ἢ οείϊεα. 
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590... .-ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂ 

Τὰ ῥόδα τὰ δροσόεντα, καὶ ἁ κατάπυκνος ἐκείνα. 
ἕρπυλλος κεῖται ταῖς ᾿᾿λικωνιάσιν' 

ταὶ δὲ μελάμφυλλοι δάφναι τίν, Τ{ύθιε ἸΤαιάν, 
Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσεν. 

βωμὸν δ᾽ αἱμάξει κεραὸς τράγος οὗτος ὁ μᾶλος, 
τερμίνθου τρώγων ἔσχατον ἀκρεμόνα. 

531...-ΤΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ἬἪλθε καὶ ἐς Μίλατον ὁ τῶ ]αιήονος υἱός, 
ἰητῆρι νόσων ἀνδρὶ συνοισόμενος, 

Νικίᾳ, ὃ ὅς μεν ἐπ᾽ ἅμαρ ἀεὶ θυέεσσιν ἱκνεῖται, 
καὶ τόδ᾽ ἀπ᾽ εὐώδους γλύψατ᾽ ἄγαλμα κέδρου, 

᾿Ηετίωνι χάριν γλαφυρᾶς χερὸς ἄκρον ὑποστὰς 
μισθόν" ὁ δ᾽ εἰς ἔργον πᾶσαν ἀφῆκε τέχναν. 

998,-- - ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ 

Ὑμῖν τοῦτο, Θεαί, κεχαρισμένον ἄνθετο πάσαις 
τὥγαλμα Ξενοκλῆς τοῦτο τὸ μαρμάρινον, 

μουσικός: οὐχ ἑτέρως τις ἐρεῖ: σοφίᾳ δ᾽ ἐπὶ τῶδε 
αἷνον ἔχων, Μουσέων οὐκ ἐπιλανθάνεται. 

9539.- -ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Δαμομένης, ὁ χοραγύς, ὁ τὸν τρίποδ᾽, ὦ Διόνυσε, 
καὶ σὲ τὸν ἅδιστον θεῶν μακάρων ἀναθείς, 

μέτριος ἣν ἐν πᾶσι, χορῷ δ᾽ ἐκτήσατο νίκαν 
ἀνδρῶν, καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ προσῆκον ὁρῶν. 
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9960.-.ἑ ΤΗΒΚΟΟΕΙΤΙΙΘ 

ΤῊΕ Π΄65]} τοβϑβ πα {15 ὑΠϊοὶς οὐθορίηρ-  γηὴ6 ἃγῸ 
ἃ οἵ ἴο ἴῃς Ηεο]ϊοοηΐαη Μι565; ὑπ ἠδυκ-Ἰθανο 
Ιδινε] ὈγΆΠπΟΠο5 τὸ ἰοῦ ἔπε, Ρυγιπίαη Ρδδδμπ,} 
βίποο ἔπε τόοκε οἵ [1)ε]ρ}} σάν ἔπεα {Ππ|5 ὑτῖρ 
Το! σα ἴο γεὰσ. Βυΐ την ΑἸταν 588} θὲ γοδάθηρα 
Ὀν ἐπα Ὀ]οοα οἵ {πῃὶ5 ψνῃϊο Πουποα σοαΐ ὑπαὶ ἰ5 
ΒΙ ΟΠ ρ τη ἐπα οἵ {Πς6 ἐογοῖπ ἢ ὈγΆΠΟΗ. 

991.---Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΤῊΝ 505 οἵ Ραθδὴ 5. Ππαῖἢ οουὴθ ἰο Μ|η]δίις ἴοο, ἴο 
νἱϑῖῦ ὑπὸ ρῃγϑίοίδη ΝΊοα5 νη ὄνοῦν ἀν ἈΡΡΙΌΔΟΙ 65 
Πΐπὰ πυττἢ βου σα, ἀπα ογάουθα ἴο ΡῈ οαγνοα τῸΥ Πΐπὶ 
τΠῖ5. βίαϊιθ. οἵ ρου αμηθα οθάδυ- τυ οοα,, ΡΥομἰδίησ {Π6 
σοὶ ἴδε ἔου. {πὸ ἀε]ϊοαΐο ἸΆθοιν οἵ ἢϊς Παηάβ ἴο 
Εεοπ, πὸ μα 41} [γ5. 5Κ1}} ᾿πῖο ὑἢ6 ννουκ. 

9398..-.-.-Βὦ»ν ΤΗΕ ΘΞΑΔΜΕῈ 

Α στ ἴο ρμ]δαβα γοῖ 411, Ὁ Μιιβοβ, ὑΠϊ5. τηαγθ]ς 
ϑέαϊαθ τνὰβ ἀδαϊοαϊθα Ὀν ΧΟΠποοΪ65, ἃ τη πβ] οἴδη ---ν ῃο 
Ὑν}}} σαϊηθαν [Ὁ ̓  ἀηα 485 ΠῈ ἢὰ5 σαϊπθα ἴαμα Ὀγ ἐΠεῖς 
αὐὸ πὸ ἀο65 ποὺ ουροῦ {πὸ Μιι568. 

999.--Βν ΤῊΗΕ ΘΑΜΕ 

ΠΆΑΜΟΜΕΝῈΒ {ΠῸ ἜΠούδρῖιβ, ν πο ἀδαϊοαϊοα πὸ ἐνὶ ροί. 
Ο ϑ᾽οηνϑιιβ, πα {Π|5 πὰ σο οὗ ὑπ ν 56}, συνθοιοβὺ οὗ 
Π6 Ὀ]ββοα ρσοάβ, ννὰβ ἃ τηδη τηοάογαΐο ἴῃ ἃ}} {πίη ρϑ. 
Ηε ψοη ἔπὸ νϊοΐονν νυ Ὁ Πἰ5. πόσις οἵ ππθη, Κοορίηρ 
μείονα 158. συ 65 δνοὺ νυ Παΐ ννὰβ φΟΟα «πα βϑϑηηΐυ. 

1 ἌΡΟ]]ο. 5,6. ΑΘβοι]η 8, 
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940.- -ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ ΄ 

Ἃ Κύπρις οὐ πάνδαμος: ἱλάσκεο τὰν θεόν, εἰπὼν 
Οὐρανίαν, ἁγνᾶς ἄνθεμα Χρυσογόνας 

οἴκῳ ἐν ᾿Αμφικλέους, ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον ἔσχε 
ξυνόν, ἀεὶ δέ σφιν λώϊον εἰς ἔτος ἣν 

ἐκ σέθεν ἀρχομένοις, ὦ πότνια: κηδόμενοι γὰρ 
ἀθανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί. 

941.-.-ΑΔΈ ΞΠΟΤΟΝ 

Βόσπορον ἰχθυόεντα γεφυρώσας ἀνέθηκε Φ 
᾿Μανδροκλέης ἡ Ἥρῃ, μνημόσυνον σχεδίας, 

αὑτῷ μὲν στέφανον περιθείς, Σαμίοισι δὲ κῦδος, 
“Δαρείου βασιλέως ἐκτελέσας κατὰ νοῦν:. 

942.--ΑΛΛῸ 

ἼΛθρησον Χαρίτων ὑπὸ παστάδι τᾷδε τριήρους 
στυλίδα: τᾶς πρώτας τοῦθ᾽ ὑπόδειγμα τέχνας" 

ταύταν γὰρ πρώταν ποτ᾽ ἐμήσατο Παλλὰς ᾿Αθάνα, 
τάνδε πόλει καλὰν ἀντιδιδοῦσα χάριν, 

οὕνεκεν ὑψίστᾳ Τριτωνίδι νηὸν ἔτευξεν 
Κύξικος ἅδ᾽, ἱρᾷ πρῶτον ἐν ᾿Ασιάδι:' ] 

δεῖγμα «-δὲ:- καὶ πλίνθων χρυσήλατον ἤγαγεν ἄχ 
Δελφίδα γᾶν, Φοίβῳ τάνδε νέμουσα χάριν. ! 

γ᾽ 

Ἔ 

ιν» - Ξ 
ἐ 

943... .-ΑΔΗΉΛΟΝ 

Ἔθνεα Βοιωτῶν καὶ Χαλκιδέων δαμάσαντες 
παῖδες ᾿Αθηναίων ἔργμασιν ἐν πολέμου, 

Ὁ 5Ξ- ψῃ ρίνδρ, 
2 βγοιῃ Ηεογοάοίιβ ἱν. 88, ἴο νυ Ι Οἢ τοῖον, 
3. Οὴ ἃ ππᾶϑύ ρυθβουῦνοα αὖ ΟνΖίοιιβ, Βα ρροβθα ἰο ΡῈ ἃ το] 

οἵ {πὸ ἢγβϑῦ βῃ!ρ Ἔνθ »ὰ}]ῦ, [Ιἢ Ἰμθ5 7-8, ἴο σομῆγπι ὕδι 
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ΒΟΟΚ. ΓὙἹ. 34ο- 343 

540.- -Ἠῦ"ν ΤῊΣ ὅΔΜῈ 

ΤῊΙΒ Ογρυῖβ ἰβ ποῦ Ραπάθπλαβ "; νου] νὰ σαί ΠΕΥ 
ἔανοιν, δἀὐάγεβ ἂἃ5 (δ]θϑῦϊαὶ ἐπὶ ποὺ οἰαΐιθ, ἀπὸ 
οἴδπευνϊηρ οὗ οἰαβία Οῃυνβθοροπα ἴῃ 6 Ποιβεὲ οἵ 
Ατηρ οϊο5. ὙΠ Πΐπη 516 ἄνν οὶ ἴῃ ϑά]οοκ Β] ββθα 
νὴ ἢ ΟΠ] άγθη, πα δᾶ ἢ γοὰν ἰδ πνεπὶ Ροίζου ἢ 
ἔπθπη, βδίποθ ἔτοπη ἔπθθ πον θόσᾶη, Ὁ βονθυεῖρη 
[δᾶν. Μουΐδὶβ ψῆο ομευῖβ ἴπ6 σοάς ργοῆξ ἐμει- 
56 ͵νε 5 ἔπουθΌν. 

9541.- -Ανονυμοῦϑβ 3 

ΜΑΝΡΠΟΟ ΕΒ, Πανὶπο τά σα {πὸ ἤςῃν Βοβροτιι8, 
αἀφαϊοαῖθα ἰο Ηδιὰ {πὶ τη ΠΟΥ] οὔ ἐπε υϊαᾶρε. 
Α, οὐον ΤῸΥ Πϊπηβ6]  ΠῈ σαϊηθα ἃπα ροῦν ἴον 
ϑδτηοβ ὈῪ δχθουζίηρ Π6 ΟΥΚ ἃ5 Ἰλασαβ ἐπε Κίηρ 
ἀεβιγεα. 

942.---Ανονυμουῦϑ8 

Τοοκ οι {Πηῖ5 1 σοΥ-πηαβὺ οἵ ἃ ἐγίγουηθ ἴῃ ἐπ 6 ρούοῇ 
οἵ ἐπε ταοθβ. ΤῊΪ5 15 ἃ βαιρὶα οὗ ἐπε Ρερ᾽ πηϊηρς 
οἵ 5ῃ]0- 1] ἀϊηρ; δ τὰ ὑπ ἤγθα 5ῃὴ0 ὑπαὶ ΡᾺ]]ὰ5 
ΑἴΠμοπα ἀενίβεα, νι 6}}] τϑοοιηροπβίηρ ἐπῖ5 οἷν οὗ 
ΟγζΖίοιβ, θδοδιβα τ ἢγϑὺ γαϊθθα ἃ ἔθηρ]6 ἴο πεν, ἐπ 6 
ΒΌΡΤΘηΘ Τυϊτοπίαη τηδὶ, ἴθ ὑπΠ6 ΠΟΥ Αβϑίαη ᾿απᾶ. 
ΤῊ 5810 οαυυτθα ἕο ἔπε Πε]ρ ἴα 5Πον 6, ἀοίησ {Π|15 
βαυνίοα ἕο ῬΠοσΡιιβ, ἃ τποαδὶ οὗ 1561 (2) ἃπᾶ ἱηροῖς 
οἵ ρο]α. 

945.- Ανονυμοῦϑ ἢ 

ΤῊΕ 50η5 οἵ Αἴπεηβ Πανὶπησ Ξθαπεα ἴῃ ἐπ6 νου κ 
οἵ νὰν {Π6 ρθοόρὶεβ οἵ Βοβούία ἀπ Πα] οἷβ, φαθποι θα 

συ οΙ υ οὗ {116 βίου υ, ἃ βίογυ 15 [ο]Ἱα οὗ ὑπθ βϑυυῖοθβ {15 βῃ10 
γοη θυ ϑα. 

Ἔ ΕῸΣ {Π15 ᾿Ἰπβουϊρίϊομ ἡ οἢ βἰοοα ἴπ ὑπ6 Αογοροβ ““οη 
ὕΠ6 Ἰοξ ἃ5 γοι δηΐθν ὕΠ6 ῬΙΌΡΥ θα ἡ" βθο Ἠοϑγοί. ὅ. 77. 

4ὃτ 
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ΘΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ 

δεσμῷ ἐν ἀχνυόεντι σιδηρέῳ ἔσβεσαν ὕβριν' 
-»" Ὡ΄ ’ὔ ἣν ’ , Ἡχος 

τῶν ἵππους, δεκάτην Ἰ]αλλάδι, τάσδ᾽ ἔθεσαν. 

944..-ΑΛΛῸ 

(Ἐπὶ τῷ ἐν Θεσπιαῖς βωμῷ) 

Θεσπιαὶ εὐρύχοροι πέμψαν ποτὲ τούσδε σὺν ὅπλοις 
τιμωροὺς προγόνων βάρβαρον εἰς ᾿Ασίην, 

οἱ μετ᾽ ᾿Αλεξάνδρου Ἰ]ερσῶν ἄστη καθελόντες 
στῆσαν ᾿Εριβρεμέτῃ δαιδάλεον τρίποδα. 

940.--ΚΡΙΝΑΙΓΌΡΟΥ 

Εἴαρος ἤνθει μὲν τὸ πρὶν ῥόδα, νῦν δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ 
“χείματι πορφυρέας ἐσχάσαμεν κάλυκας, 

σῇ ἐπιμειδήσαντ α γενεθλίῃ ἄ ἄσμενα τῇδε 
ἠοῖ, νυμφιδίων ἀ ἀσσοτάτῃ λεχέων. 

καλλίστης ὀφθῆναι ἐ ἐπὶ κροτάφοισι γυναικὸς 
λώϊον ἢ μίμνειν ἠρινὸν ἠέλιον. 

346.--͵ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 
Τέλλεδι ἱμερόεντα βίον πόρε, Μαιάδος υἱέ, 

ἀντ᾽ ἐρατῶν δώρων τῶνδε χάριν θέμενος" 
δὸς δέ μιν εὐθυδίκων Εὐωνυμέων ἐνὶ δήμῳ 

ναίειν, αἰῶνος μοῖραν ἔχοντ᾽ ἀγαθήν. 

541.-.-ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 

[Ἄρτεμι, τὶν τόδ᾽ ἄγαλμα Φιληρατὶς εἴσατο τῆδε' ὁ 
ἀλλὰ σὺ μὲν δέξαι, πότνια, τὴν δὲ σάω. 

8,.--ΔΙΟΔΩΡΟΥ 

Αὔἴλινον ὠκυμόρῳ με λεχωΐδι τοῦτο κεκόφθαι 
τῆς Διοδωρείου γράμμα λέγει σοφίης, 

αχωκεδυοῆμκῦον ἐδν ἀπ χον τὰν. ὁ» 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹ]. 343-348 

ὉΠ6]ν ἈΓΟΡΆ ΠΟΘ. ἴῃ ΒΟΓΤΌΥ [ἃ] ἴσο θοπήαρο. ΤΠ 6θὸ 
βἕαξαθβ οὐ {Π6 Πουβ8β οἵ {πεῖν ἴθ 65, ἔην ἀδαϊοαϊθα ἴο 
ῬΑ Π]ὰ5 ἃ5 ἃ {{{πὴ6 οὗ {ἢ γδηβοιη. 

944.--ὀἈΑΝονυμοῦϑβ 

(Ολ" ἐμ Α{ἰαν ἴηι Τ ουραθ) 

5ρασιοῦβ ΤΠ δϑρίδθ ὁποα βεηῦ {ἢ 686 τηδη-δἰ- Ἁγ 15 ἴὸ 
θανατοῖ Αϑία ἴο ἀνεηρα {Π6ῖν ἃποδβίουβ, απ μανίην 
βϑοκοα ἢ ΑἸδχαμάθν ἴῃ6 οἶδε. οὐ Ῥεγβία, {πδν 
βϑῦ ὋΡ ἴο Ζεαβ πε Πα δυο ὺ ἘΠ|158 σα] Ο 5] γ --ὐνγοιρ 

ΟΠρΡοά. 

945.---ΟἈΙΝΑΘΟΙ ΑΒ 

ἈοΒΕ8Β. υϑεα ἴο ἤονει ἴῃ βρυίηρ, "δ ψὰ πον ἴῃ 
τηϊα -ὐτηΐεν ᾿αγϑῦ βοάν] δῦ {γῸ ΠῚ Οὐμτ θ.1615, 5υ 1] 1 σ᾽ σα ]ν 
οἢ ἐπὶβ ὑῃγ παΐϑ] τηοῦῃ ἐπαὺ [8}}5. 50 πἰρἢ ἕο την 
ννεδαϊησ,. ΤῸ "ὲ βεδὴ οπ πὸ ὕγονν οὗ {πε Ἰονο]ϊοϑὺ 
οἵ ψοπθη 15 θεϊζευ ὑπὰπ ἴο ανναὶϊδ ὑπ6 βδη οἵ 
5ρξην. ᾿ 

940. -ΑΝΑΟΘΒΆΒΕΟΝ 

σινε Τα]}15 ἃ ρ]δαϑαηΐ 116, Ὁ βοὸη οὔ Μαῖα, τε- 
σοι ΡΘηβίηρ' Πίτη Ὁ ὑπ 656 ϑυνεοὺ οἱ β ; σταπῦ ἐΠαὶ ἢ6 
Πᾶν ἄνν 6 }} ἴῃ ἐπ6 Ἰπ5.!ν- τ] 6 4 ἀδιης οἵ Εποηγτηδἃ, 
Εη]ογηρ σοοα ἔογζιπ6 4}1] ἢΪ5 ἀἀγ5. 

941.- ΟΑΛΔἸΠΙΜΑΓΘΗΙ 

ΑἩΤΕΜΙ5, ἴο ἔπεα α14 ΡΠ] δον αὐ. ουθοῦ ἐῃϊ5. οἰαξιθ 
ἢεσθ. ἀοςερὺ ἰξ, δονεγείσῃ [αν, ἀηα ΚΕΘρ ΠΟΙ βαΐα. 

948.--ὈΙΟ ΘΟΕ 

ΤΉΕΒΕ ΤΟΠΓΏΪ] 1ἴπ65 ἸῸπὶ ὑπ 5. 1Π6 4 ρὲπ οἵ 
1)᾽οάογιβ. ἐ6}} ἐπα ὉΠ}15. ἕουη}» ννὰ5 σαγνϑα [Ὁ οπ6 γῆ Ὸ 
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σΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟσΥ 

ιοὔρον ἐπεὶ τίκτουσα κατέφθιτο' παῖδα δὲ Μήλας 
δεξάμενος θαλερὴν κλαίω ᾿Αθηναΐδα, 

Λεσβιάδεσσιν. ἄχος καὶ ᾿Ιήσονι πατρὶ λιποῦσαν. 
Αρτεμι, σοὶ δὲ κυνῶν θηροφόνων ἔμελεν. 

949. -ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂ 

Ἰνοῦς ὦ Μελικέρτα, σύ τε γλαυκὴ μεδέουσα 
Λευκοθέη πόντου, δαῖμον ἀλεξίκακε, 

Νηρήδων τε χοροί, καὶ κύματα, καὶ σύ, ἸΤόσειδον, 
καὶ Θρήηϊξ, ἀνέμων πρηὕτατε, Ζέφυρε, 

λαοί με φέροιτε, διὰ πλατὺ κῦμα φυγόντα, 
σῶον ἐπὶ γλυκερὰν ἠόνα Ἰ]ειραέως. 

900..-ΚΡΙΝΑΓΟΌΡΟΥ 

Τυρσηνῆς κελάδημα διαπρύσιον σάλπιγγος, 
πολλάκι Πισαίων φτρηνὲς ὑπὲρ πεδίων 

φθεγξαμένης, ὁ ὁ πρὶν μὲν ἔχει χρόνος ἐ ἐν δυσὶ νίκαις 
εἰ δὲ σὺ καὶ τρισσοὺς ἤγαγες εἰς στεφάνους 

» Ἁ Ρ ’ ᾿] » ’ὔ 

ἀστὸν Μιλήτου Δημοσθένε᾽, οὔ ποτε κώδων 
χάλκεος ἠχήσει πλειοτέρῳ στόματι. 

901..-.-ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 

α. Τίν με, λεοντάγχ᾽ ὦνα συοκτόνε, φήγινον ὄζον 
β. Θῆκε τίς; α. ᾿Αρχῖνος. β. Ποῖος; α. Ὁ Κρή 

β. Δέχομαι. 

852.---ἩΡΙΝΝΗΣ 

Ἔξ ἁπαλᾶν χειρῶν τάδε γράμματα' λῷστε Προμαθ. 
ἔντι καὶ ἄνθρωποι τὶν ὁμαλοὶ σοφίαν. ξ 
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ΒΟΟΚ ΡΙ. 18--52 

ἀἰοα θεΐογε ποὺ ἐἰπηα ἴῃ ΟΠ] - ΠἰγῈ ἢ, ἴῃ θδανίη ἃ ΒΟΥ. 
τοῦτ ΠΟΥ νου 1 τγοοεϊνοα, Β] Ομ ΑἸΠ οὶ ἐπ 6 
ἀδυρηῖον οἵ Μεῖα, νῆο Ἰεῖς βόούγονν ἴο ἐπ Ἰδαῖος οὗ 
[5 0ο5 ἃπᾶ ἴο ἢοὺ ἔα Ποὺ «9[}ἀ50η. θεῖ ποι Πα ες πὸ 
οαγα, ἔπεη, Αὐΐθιηῖβ, θαΐ ἴον τπν Ππουπαβ ἀθδα!]ν ἴο 
Ὀδαβίβ. 

9409... ΡΗΠΟΠΘΕΜΌΘ 

Ο ΜεμΙσΕΗΤΕΒ, 50η οἵ ἴπο, ἃπᾶ ἔπος 56 8-]ὰ 6 
4αθοη οἵ {πῸ 568, [,μποοῖ θὰ, σοα 685 ὑπαΐ ἀνογξθϑὶ 
61], ἀπ γα Νεγοίας ᾿ἰηκοα ἴῃ ἐπα ἀἄάποθ, πα γε 
γᾶν 8, Δπα ποι, Ῥοβείάομ, πα ΤἭγδοίϊδη Ζερἢγγ, 
σαπε]εςὶ οἵ νυἱπάβ, θῈ σγδαοίοιιβ απο τη6 πα [6 Δ} Τη6, 
δβοαρίπρ ὑπ6 Ὀγοδα ὈΠΠονν5, καῖε τὸ ἐπε βυνεαῦ θεδοῇ 
οὗ Ριταθαβ. 

399 ΘΠΙΝΑΘΘΒΆΑΒ 

710 α Ττμροί 

ΤῊΕ Τυνυποπίδη ἐσατηροεὺῦ {παΐ οἴζεη ονοῦ {πε ρΡ]αΐη 
οἵ Ρίβα παῖ αὐΐεγεα 5ῃγ}}}ν ἰΐβ ρΡἱθγοίηρσ ποῖθ, μαϑὺ 
ἀπη6 αἸα ᾿ἰπϊῦ ἴο ὕννο ρυϊσζοβ. Βυΐ [ὉΓ {παὶὺ ἔποι ᾿αβὲ 
Ιρα Τϑειηοβίμοποβ οἵ Μηδίας το τῆγεε νϊἱοΐοτῖθθ, ΠῸ 
ὈγάΖοη 0611] 5}4}} ὄνεὲὺ μρϑὰὶ νττῃ {ἈΠ]|6Υ ἴοπα ἐπ δη 
{Π1π6. 

501.-.-ΟΑἸΠΙΜΑΘΗΓΒ 

4.1 ναβ ἀεαϊοαϊεα, ἐπὶ θθθοὴ Ὀγδηοῆ, ἴο {πΠ66, 
Ο Κιίηρ, {πὲ Ἰοπ- Ἐν. ] συ, ὑπ θοᾶγ- 5] γ 6Υ.--- δ". ΒῪ 
νομὴ Α΄. Βγ Ατοῃίπιβ. 8. νη ϊοη " 4. Τῆς Οτεΐδῃ 
οπ6. 8. 1 δοοορί. 

952.---ΒῈ ΙΝ ΝΑ 

ΤῊΙΒ Ρῥἱοΐαγε ἰ5 ἔῃ νροῦκ οἵ ἀε]ϊοαῖς Παπᾶς ; 50, 
βοοα Ῥγοτηθίμειβ, ἔπ γ6 ἀγῈ τη θὴ γΠΟ56 5Κ1}} 15. ε488] 

1 ἩρΓδΟ]68. 
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ταύταν γοῦν ἐτύμως τὰν παρθένον ὅστις ἔγραψεν, 
» » Ν ΄ Ε] Φ Ν ᾿ “ αἱ καὐδὰν ποτέθηκ᾽, ἧς κ᾽ ᾿Αγαθαρχὶς ὅλα. 

3955.---᾿ΝΌΣΣΗΔΟΝ 

Αὐτομέλιννα τέτυκται" ἴδ᾽ ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον 
ἁμὲ ποτοπτάζειν μειλεχίως δοκέει" 

ὡς ἐτύμως θυγάτηρ τῷ ματέρι πάντα ποτῴκει. 
ἢ καλὸν ὅκκα πέλῃ τέκνα γονεῦσιν ἴσα. 

904.--- ΤῊΣ ΑὙΤῊΣ 

Γνωτὰ καὶ τηνῶθε Σαβαιθίδος εἴδεται ἔμμεν 
ἅδ᾽ εἰκὼν μορφᾷ καὶ μεγαλειοσύνᾳ. 

θάεο τὰν πινυτάν' τὸ δὲ“μείλεχον αὐτόθι τήνας 
ἔλπομ᾽ ὁρῆν' χαίροις πολλά, μάκαιρα γύναι. 

90ῦ.---ΛΕΩ ΝΊΔΟΥ 

“Α μάτηρ ζῷον τὸν Μίκυθον, οἵα πενιχρὰ 
Βάκχῳ͵ δωρεῖται, ῥωπικὰ γραψαμένα. 

Βάκχε, σὺ δ᾽ ̓ ὑψῴης τὸν Μίκυθον" εἰ δὲ τὸ δῶρον 
ῥωπικόν, ἃ λιτὰ ταῦτα φέρει πενία. 

356.--ΠΑΓΚΡΑΤΟΥ͂Σ 

Κλειοῦς αἱ δύο παῖδες ᾿Αριστοδίκη καὶ ᾿Αμεινὼ 
Κρῆσσαι, πότνια, σῆς, Ἄρτεμι, νειοκόρου 

τετραετεῖς ἀπὸ μητρός. ἴδοις, ὥνασσα, τὰ τῆσδε 
εὔτεκνα, κἀντὶ μιῆς θὲς δύο νειοκόρους. 
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ἴο ἐπ. Αἷ ᾿Ἰϑαβὰ 1 πῸ νῃὸ ραϊηϊεα {5 οἷτὶ ἐπ 
ἴο ὅδε 16 μΒαὰ θὰὶ δε βρθεοῇ, 5116 νου] με, 
Αρσαιδβαγο δ, γοῦν σομηρί εἴα 561}, 

909.-.-ΝΟ 5515 

[τ ἰς Μεϊίηπα Πούβο . 5ὅθ6ε ον Ποὺ ουνθοῦ ἴδοθ 
56 6Π15 ἴο ἰοοῖκ Κίπα]ν αὖ 6. Ηον {τὰϊν πΠ6 ἀδιρῃ- 
ἴξιν ΓΘΒΘΙ]65 ΠῸῚ ἡποῦΠο ἴῃ δνουυὑ πίῃς ! [Ὁ 15 ΒΌΤΟΪν 
ἃ Ἰονεὶν ἐπίῃ ἤθη ΟΠ] ἄγοι ἀγα πὰ ὑπεῖὶγ ραγεηΐβ. 

904.----ΒῪ ΤῊΝ ΘΑΜΕ 

Ενεν ἔτοη παῦε ὑπὶβ ρμίοϊισαε οἵ ϑαθαθῖῃὶβ 15 
ἴο θ6 Κποννῃ Ὀγ 115 θδδυΐν ἀπα τηὰ]οϑῖγ. [Ι͂ῸῸΚ αὐ 
Π6 ννῖβε Ποιβε- να. [1 ἴορε ἴο ἸΙοὸῖκ βοὺὴη ΕἸῸΠῚ 
Πρ ὁπ ΠΟΙ σοπίϊα 56]. ΑἹ] Π41], Ὁ] βθεα διμοηρ 
νοιηθῃ! 

900.--Κ ἘΈΟΝΙΏΑΒ 

Ηιβ τποΐμεσ, ᾿εΐηρ ΡΟΟΥ, σίνεβ ΜΙονίμιβ᾽ ρΡἰοΐατα 
ἴο Βδοοῆιιβ, ΡΟΟΙ͂Υ Ραϊπιθα ᾿πα θεά. ΒδοοΠμα5, 1 ΡΓΑΥ 
ἴπ66, δχαϊ ΜΙουίδι; [ἢ ὑΠ6 σι θὲ ὑσυπσηρεγυ, τὖ 15 
411 ἐπα 5τηρ]6 Ρονθυτυ ολη ΟἸΕυ. 

900... -ΡΑΝΟΒΑΤῈΒ 

ἈΠΙΒΤΟΡΙΘΕ 84πη4 Απΐπο, ἔπΠ6 ἔνο (τεΐδη ἰουσ- δ γ- 
οἷά ἀδυρηΐευβ οἵ (Ἴἶο ἰῃν ρμυϊθϑῖθϑβ, Αὐδοιηΐβ, ΓΘ 
ἀεαϊοαϊοα μετα Ὀγ ὑμπεῖὶγ το μου. ὅεθ, Ὁ Θύξεεῃ, 
νυ αὺ ἰαῖν σμΠ]Π ἄγε 5η6 παῖ, δηα τὰκ ἔπθε ἔνο 
Ρυϊεβίεββαβ ἰπβίεδα οἵ οἱ. 
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ΟΒΕΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ ᾿ 

851.--ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ͂ 

α. Ὄλβια τέκνα γένοισθε: τίνος γένος ἐστέ; τί 
ὑμῖν ἰ 

Ξε - ’ὔ 7 , ᾽ ὧδε καλοῖς χαρίεν κείμενόν ἐστ᾽ ὄνομα; 
5 Νικάνωρ ἐ ἐγώ εἰμι, πατὴρ δέ “μοι Αἰπιόρητος, 

μήτηρ δ᾽ Ἡγησώ, κεἰμὶ γένος Μακεδών. 
γ- Καὶ μὲν ἐγὼ Φίλα εἰμί, καὶ ἐστί μοι οὗτος ἀδελφό 

ἐκ δ᾽ εὐχῆς τοκέων ἕσταμες ἀμφότεροι. 

958,--ΔΙΟΤΙ ΜΟΥ 

Χαῖρέ μοι, ἁβρὲ κύπασσι, τὸν ᾿μφάλη ἥ ἥ ποτε Λυ 
λυσαμένη φιλότητ᾽ ἦλθεν ἐ ἐς Ἡρακλέους. 

ὄλβιος ἦσθα, κύπασσι, καὶ ἐς τότε καὶ πάλιν, ὡς νῦ 

χρύσεον ᾿Αρτέμιδος τοῦτ᾽ ἐπέβης μέλαθρον. 
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ΒΟΟΚ ΓΥἹ. 357-358 

901.---ΤΗ ΕΑΝ ΤΕΈΤΙἊΒ 

Ἵ. Μᾶνυ γε "ὲ Ὀ]οβῦ, γε μι! άλθπ. ΠΟ ἅΓῈ γΟῸΓ 
ραγεηΐβ, ἀπὰ πνπαῦ ρ᾿υοτῖν πᾶιηθβ 14 ὑπο οἷνε ἴο 
ἐπεῖν ρυθιῖν ὁμοῦ 48. 1 πὶ ΝΆ ΠΟΥ, ἃΠα τὴν ἔαΓ ΠΟΥ 
ἴα. Ἀδρουϊεῖιβ, ἀπ τὴν πιοΐμον Ηερεβο, ἀπ 1 ἃ ἃ 
Μαοθάομϊαη. (ὐὄ. Δμπα 1 ἃ Ρἢ1Πα ἃπα {15 15. Τὴνῦ 
Ὀγοῖμευ. 'ῆε αὔὸ θοῦ ἀεαϊοαϊεα ποτα οὐηρ ἴο ἃ 
νον οὗἨ οὐν ρμαγεηΐδβ. 

958.--ὈΙΟΤΙΜΌΘ 

Ηλλπ,, ἀαϊπὶν ἔγοοῖς, πᾶῦ γα ΐδη ΟἸηρΠα]α ἀοῆδα ἴο 
οῸ ἴο {πε "»εὰ οἱ Ηδγδᾶοϊθβ. ὙΠποὰ ψψεσῦ Ὀ] 6556 6 {Π 6 η, 
Ο ἤτοοκ, ἀπᾷ Ὀ]6ββθα ἀρσαΐη αὐ ποιὰ ποῦν ὑπαὶ ποιὰ 
᾿νε ςὲ επίογεα {Π15 σοϊάδῃ πουβε οἵ Αὐἰειηΐβ8. 
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οοηΐ. 1. 86. 92 

Βοτοθᾶ. ἴῃ Μαοοαοηΐα, ΥἹ. 116 
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Βοροίϊα, ΥἹ. 543 
ΒΟΒΡΟΓΊΙΒ, ΥἹ. 9541 ͵ 
Βεγυΐίιυτη (βου οὗ Τἰ41γ), ΥἹ. 192 
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πι 357 

Οτθοῦ, Κῆρ οὗὐ (Ὀτὶπῦ!, ΨΠΟΒΘ 
ἀδυρσῃίο ΟἸασοθ ψγὰἃ8 ροϊβοῃβα 
ὈΥ Μεράρα, Υ. 288 

494 

Ογθυβα, τα οὗ ΑΘ Π685, Π. 148 
Ονῦθῖθ (ΟΥ Ἐπρ68), {8 

Ρηγνσῖδη ἄἀοάά!βξβ, 
ἢ ἰονγο τ β, Υ. 2600 : Ϊ 
ἴο ΥἹἱ. 81, 94, 13, ΞΙΤῸ 
234, 287, 281 

ΟΥταβ πὰ Φοδῆπθθ, ῬὮγϑὶ 
Δα τηδυύνυβ. πα 6 ΤΙ ΟΟΙοτϊ 
ϑ΄α ορϑηΐ. 1. 90 

Οντιβ 86 γΟΌΠΡΟΓ, Π. 8989 
ΟΥ̓ΕΓΒΒΕ, τηοὰυηΐαϊη ἴῃ 6]08, 

ΟνζΖίοιβ, οἷν οα Π8 568 οὗ Ματγ- 
Τηο͵ϑ, Υ͂Ἱ. 942 

ΤῬατηδγθίιϑβ, ΥἹ. 266 
Τδτηΐδη, Ὁ. (ΒΔ 8 : 
Ὁᾶπηδθ (οορα ὃν Ζθὰὺβ ἰπ 6 ἴοσιη 

οὗ ἃ σοϊάθῃη 5Π0 7701), Υ. 51, 
84, 217, 257 

Τδηΐθὶ ϑύν 65 (δ. οδηΐῦ. Α.}.),1. 99 
ΘαΡρῃπἶϊ5 ((ῃ6 τηγνὑπΐοδὶ 'ρ6Γ- 

ΒΏΘΡΠΘΓΑ), ΥἹ. 79, 18 
Ὄδιοθβ δῃᾷὰ Ἐπΐίθι! 5, ὈΟΧΟΙΒ 

Αφη. ν. 868 οἵα. ; Π. 222 ο 
Τδῖρθῃοραβ, Ττοΐᾶη, 2πη4 Πυβραπς 

οὗ ΗδρΙδη, Π. 1 ᾿ 
6108, ΥἹ. 279 ᾿ 
Τ ΙΡΉΪ, ἀραϊ!οδύϊοηΒ δῦ, ΥἹ. 6,49. 
Τ)οτηθίοσ, ἀθαϊοδθϊοηβ ἴο ΥἹ. 86, 40, 

41, 95, 98, 104, 258 ; ΟμὑΠποηΐδη, 
ΟΥ ᾿πῆῖρ ΓΞ - ῬΟΥΒΘΡΉΟΠΘ, 81. 

Τοπηηοοτί 8, ῬὨΠΟΒΟΡΠΟΙ οὗ ΑΘΓ 
ἴῃ ΤΏταδοΘ, δίῃ οοηῦ. Β.σ. Π. 18 

ΘΙ ΟΡΏΟΟΙ, Ἰονοῖ οὗ ῬΏΨ]} 5, 
ΚΘ Πρυβϑὶῖ, Ὀο] νης ὑμαῦ Πδ 
μΒαᾶ ἀρβογίθα ὮΟΓ, γ. 265 

Τϑιηοβύμθηθϑ, Π. 28 
Τὶπαντηιβ, τηοπηΐαϊη ἴῃ ῬΏΓΥΩΙ 

γΠοτΘ ΟὙΌΘΙΘ γα ΨΟΓΒΠΌΡΕ 
ΥΙ. 45, 281 

Τλϊοτηθάθβ, ΥἹ. 49 
ον βίαβ, δύ, {Π6 ΒυΡΡΟΒΘα ἃ 

οἵ νυτῖθίησβ ου πὸ ὨΪΟΓΆΤΟΙΥ. 
ΔΏΡΘΙΒ, 1. 88 . 

Τιοηνβαβ, ἀοαϊοαίίζομβ ἴο, ΥἹ. 4 
45, δ6, 74, 77, 81, ΒΝ 
142, 154, 159. 185; τό 
9599, 855 

ΤΙοβουτὶ, αβίογ δηα ῬΟ]ΟΧ, 
οαὔΟἢ8 ἴο, ΥἹ. 149 ᾿ 

Ὁτγνδᾶβ, ἀθαϊοαίοηβ ἴο, ΥἹ. 176 

ἘΘΠο, ΤΏΡ}, μονα ὈΣ ΝΑΓΟΙΒβΒ', 
ΨΙ, 79. δὲ ' 



ΘΟΕΝΒΗΑΙ, ΙΝΌΕΧ 

Επαντηΐοῃ, ΥἹ. 58 
ΕἸ 6.18, υ. ΠΣ 
Ερϊοίχαμ, γι. 807 
ΕΡΒΘΒ.8, 1. 80, 9ὅ 
Ετίπηᾷ, Ῥορύθββ οὗ ἘΒἈΠοᾶθβ, 70ἢ 

σοηΐῦ. ΒΟ, Π. 10ὃ 
Ἐτντδηΐπ5, τηουηΐδίη ἴῃ Ατοδᾶϊθ, 
θε γ . 81] 

Εἴπδ, ΥΙ. 503 
Ἑπδοοία, πὶ οὗὐ Τπθοάοβίυβ 11. 

δέῃ οδῃΐδ. ἃ.Ὁ. 5 π..10.105 
Ἑπαοχίδ, ἀδυρ ἕξει οἵ ἐπ ΔΡονΘ, 

νῖθ οὗ ὙΔἸθη ἰηΐδη τα, 1. 12 
ΜΕ, Ιηδτύντ, 40 οδηΐ. 1. 

ΕΣ 

Οδηντηθᾶθ, Υ. 65 
αδὶο, βοὴ οὗ Τϑϊποιηθηθβ, ὑνταμΐ 
ε ̓ἧστδουθο, δίῃ οθπηΐξ. 8.6. ΥἹ. 

αδἔδθ-- Πδοίδηϑ, ΥἹ. 3592 
ΟἸαῦοθΕ, υ. ΟΥ̓ 
ΟἸδθοθΆ, 568 -σοῦ, ἀοαϊοδξϊοπβ ἴο, 

γι. 164 
αἸἰαῦοὰβ (πὸ Θχοπδησθοα σἰἕίβ τυ ἢ 

Τοτη666, 11. νἱ. 254), γι. 810 
Οοτσοπ᾿β μϑδα, Υἱ. 196 
τόσον οὗ Νγββα, Ὀγούμοι οὗ δ. 

851}, 1. 86 

Ηφουρα, Π. 175 
ΗοΙδη, Π. 167 
ἨδΙ ΘΠ Ν5, Ττοΐη φτορῃμοῦ πὰ 

ὙγΑΥΓΙΟτ, ΗΠ. 15 
Ἡδρμδϑβέιβ, αἀδαϊοαίίοηβ ἴο, ΥἹ. 

101. 517. 
Ἡδρίοπθο, ΥἹ. 344 
Ηδγα, αδαϊοαϊίοηβ ἴο, ΥἹ. 139, 

943, 244, 9058, 3541 
Ηδγδοίεϑβ, Π. 185, ἀδαϊοαίίοπβ ἴο, 

᾿ς ΡῈ 03, 114-116 118. 551 
Ηοτγδοι δι, Τοηΐδη Ῥἠἢ]ΟΒόΡΒΟῚ, Θ.ἢ 

σοῦ. Π.Ο. τι. 854 
ἩδετδΡὨ τοῦ 5. 1. 102 
ἩΘΙΓΠΊ65, Π. 2906, ἀδαϊοιίίοηβ ἴο, 

νει. ὃ, 239, 98, 0, 635-65, 67, 68, 
93, :ῦ0, 143, 144, 282, 04, 296, 
(οὗ {πΠ6 νναυβί6) 299, 906, 809, 
384, 340 

Ηδτο, Ῥεϊονοὰ ἣν Τιραπᾶρσ, τψἢ0 
ΒΥΔΠῚ ΟΥ̓ {6 ἨδΠρεροπὲ το 
νἰβὶΐ πεν. τὰς νὰ 5 παῖ ν ἀγονπθα, 
Υ. 263, 29 

Ηδγο Οὔ, Ξ 977 

Ἡδβὶοα, 1. 338 
Ἡΐοτο, ὑνταηῦ οἵ ϑνγδϑοιβθ, δίξοι 

Ὠΐβ Ὀτοίμου (θϊ]ο, ΥἹ. 214 
ἩΌΙΏΘΙ, Π. 3511 
ΗΟΠδΙ, Β0ὴ οὗ πΡΕΣ Ῥορὺ οὗ 

ΒΥΖδηςζ ΤΩ, δρουΐ 280 Β.6., 1. 406 

ΙΔρυρσῖα, Οὐκ ΠΆΙ6 ἴοσυ 5.Ε. οἵ 
Τίαῖν σἱ. 922 

16, τηουηΐαΐη ἴῃ ῬΗΓνρία, ΥἹ. 218 
ΤΙ ν να, νυ. Ασίθιηΐβ 
π0 (αἴξογνγασαβ Τιθυοοΐῃθα), δηᾶ 

ΠΟΙ 50ὴ Μο]ϊοογίθβ, αἰζογνναγαὰβ 
ῬδΙΔΘΙΟΠ, ἀτουγηθα ἃηα υγποθα 
ἰηΐο 868 αοἰζῖθβ, ἀραϊοαίοηβ ἴο, 
ΥΙ. 164, 223, 849 

ΤΠΟΡΊΙΒ, Γἶνου ἴῃ ΠΘΙΟΒ, ΥἹ. 279 
1ο, ἀδαϊοδίϊοη ἴο, ΥἹ. 1580 
Ιβαυστία, αἰδίσιοῦ ἴθ Αβὶὰ Μίπου. 

π. 400 
1515, ἀθαϊοδίοηβ ἴο, ΥἹ. 60, 231 
150 Π 1118 (οὗ (Οτπ’ ἢ) ἃπα [50 Πΐδη 

ΘΆΤΩΘΒ, ΥἹ. 246, 259 
Τύν 8 ΟΥ Τύνϑ, βοὴ οὗ ῬγΎοοπθ ἃπὰ 

Τογθιιβ. Ῥγοσπθ ΚΠ Ὠΐπη πὰ 
ΒΟΙνΟα Πἰβ ἤθβῃῆ ὋΡ ἴο ΤΟΓΘΊΙΒ, 
ὙΠῸ Πδα οὖ οἷὖ {Π6 ἰοησιθ οἵ 
ΠΟΘΙ 5ἰβίεσ. ΡΒΠ]ΟΤ6]ἃ. ῬῬΓ͵ΓΟΘΠΘ 
τγα8 οἤδηρσοα ἱπΐο ἃ 3 ]ΠΟῦν, 
ῬΗΠΟΙ6ΪΔ ἰὼ ἃ πἰσῃξίησα]θ, 
ΤΟΓΘῸΒ ἴο ἃ ΠΟΟΡΟΒ, Υ͂. 297 

ΤΟΔΠΠΘ65 ΔΠπα ΟΥτΤΊ5, τ. ΟΤΊΙΒ 
Ψυ] Ὦπα, ΒυζΖαηζίηθ Ῥγίηοθββ, Θἢ 

οοϑηΐ. Α.}. 1. 10, 19, 14-17 
Φυ50 πη 1, ΕΤΏΡΘΙΟΓΙ, 518-527: 1. 

8, 97, 98 
Φυβίϊπη 11, δ05-578 : 
ἘΣ ΟΣ 

Ψυβίηϊαη, ΕΤΏΡΘΙΟΙ, δ27-ὅθδ; 1. 
Θ.. 9.5: .ΟΥ.98 

ἘΠΏΡΘΓΟΓ, 

Τ,δοϊπίατη, Ῥσγομηοηΐογν ἴῃ Βγιξατη, 
ΏΠΘΙΘ γὰϑ ἃ ἴδθρὶθ οἱ Ηρτῖτὰ 
γΙ. 265 

Τιαάοῃ, τὶν οὗ Ατοδαϊΐαᾷ, ΥἹ. 111 
1,αἰ5, ἴΠ6 οοϑἰθθγαΐθα οουτίθβϑῃ, 

ΥΙ. 1, 18-20, 11 
ΤΙΔΤΉΡΟΙ, τ. ΕΟἸν τ π8 
Ταῦ, ἕονγη 'η ΤΉ Θββαὶν, ΥἹ. 8507 
1 βίοη, ἴον ἴῃ ΕΠ Π5, ΥἹ. 111 
1 θα η6σ, υ. Ηθτο 
1οο (ποῖ οὗ ΑΡΟῸ πὰ 

Ατίθιη!β), ἀθαϊοαίϊοη ἴο, ΥἹ, 215 
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ΘΈΝΕΒΑΙ, ΙΝΌΕΧ 

[δυοᾶ5, ἰβϑίαπα οὐ ὑπ6 σγοϑῦ οοσϑῦ 
οἵ ἄτϑοθορ, ΥἹ. 251 

Τιουοοΐπθα, Ὁ. [Π0 
Τιοοτῦὶ (νγοβίογῃ, ἴῃ 18]γ), ΥἹ. 192 
Τιποδηΐα, ΥἹ. 129, 1590 
Τιγοομηθ 65, αὖ γΠο86 οουτύ ἈΘΒΠΠ168 

τγαϑ ὈΓΟΙσῦ ῸΡ 85 ἃ δΊγ], Υ. 255 
Τ,γοοτῖβ, Ροᾶκ οὗ ῬΑΓΠΆΒ515, ΥἹ. δ4 
Τ,γοΐαβ, οὖν ἴῃ Οτθΐίβ, ΥἹ. 7ὅ 

Μδοπδοπ, Ἠοπιοσῖὶς 5ΌΓΘΟΠ, 500 Οὗ 
Αϑοϊδθρίυβ, Υ. 225 

ΜΔΘΔΠΘΘΓ, τῖνοσ ἴῃ Τυγαΐα, ΥἹ. 110, 
2806, 287 

ΜΙΔΘη81ι5. τηοπηΐαΐη ἱπ Ατοδαΐα, 
ΥΙ. 112 

ΝΙΆτάγοοϊοθ, οὗ ϑαπιοϑ, δτοῃϊθοῦ, 
ΥΙ. 541 

ΜΆΤΟΘΙ]α5, ΥἹ. 101 
ΜοΙδτηρι5, ϑυρροβθᾶ ἴουπᾶθγ οὗ 

ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἃπηα τηϑαϊοίηθ, ΤΠ. 243 
ΜοΙϊοοτΐθβ, τ. 1η0 
ΜοΙΐα Οἴαϊία οὐ Μοϊθᾶδ 2),1. 97 
ΜΟΠΔΠοσ, οομῖο φροθῦ, 40 οθηΐ. 

Β.Ο. Ππ. 561 
ΜρηΘΙδα5, Π. 1605 
ΜΊΟΠΔ6Ι, Ετρογοσ, θύῃ οοηῦ. Α.Ὁ. 

τ: Τοῦ, 107 
Μοοη-ροα 655, ἀοαϊοαύϊοη ἴο, ΥἹ. 58 
Μυδβθ65, ἀδαϊοδίοηβ ἴο, ΥἹ. 62, 606, 

295, 8508, 310, 396, 998 

Ναπογαίβ (πη {π6 Το]ζδ), νι. 207 
Νοπιθᾶ, ρᾶπμηθ5 οὗ (πη {η6 Ῥεϊοροη- 

Π65115), ΥἹ. 259 
Νρορίοϊθπλιβ ΟΓΥ ῬυΤΤΠα8, 80 οἵ 

ΑΘΏΠ1Π165, ΤΠ. 56, 192 
Νογριβ, ἀρϑαϊοαςοηβ ἴο, ΥἹ. 164 
Νοτο, ἀδαϊοαίίοη ἴο, ΥἹ. 521, 828 
ΝΙοΟΪα5, ϑδ0, Βίβῃορ οὗὐ Μυτγὰ, ϑτὰ 

σοηΐυτγν, 1. 89 
ΝΙΟΡΌΟ, πὸ ΨΏΘη υτποα ἰηΐο 

βίοπθ, αἰΪ4 ποῦ οθᾶβθ ὅο ΤῃΟΌΓΗ 
ἴΟΥ ΠΟΙ ΟΠ άτοπ᾿Β ἀθαΐῃ, Υ. 229 

ΝΊα5, Πού πὰ {πθοϊορίολ! 
τυτιΐοσ, 4 οοπῦ. Α.Ὁ. 1. 100 

ΝΥ ΙΉΡΠΒ, ἀοαϊοαῦοηβ ἴο, ΥἹ. Φφο, 
96, 154, 156, 159, 209, (οἱ Απηϊ- 
στυ5) 189, (οἵ πὸ ατούϊο) 224 

Οατγνβαθ, Ῥθορὶθ οἵ ΤΏγδοο, ΥἹ. 122 
Οανββθιβ, Π. 172 ; ΥἹ. 914 
Οραΐρυβ, ΥἹ. 923 
Οδπομθ, Πν τη Ροϊονθᾶ Ὀν Ῥαδγίβ, 

πι 510 
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Οεΐα, τπουπέαϊη ἰῃ ΤΠΘΒΒΑΙΥ, ΥἹ. 8 
ΟἸν τα, υ. ΡΙΔοΙαῖα 
Οτρῃδῖθ, ὥπθθη οὗ Τιγαϊα, ΥἹ. 858 
Οτθθῖαβ, τιουπίδϊη ἰπ Μδοραοηΐα, 

ΥἹΙ. 114-16 
Οτοποτήθηπβ (ἰη Ατοδαϊδ), γι. 109 
Οτύνρα-- Π6]Ο8, ΥἹ. 121, 278 

Ῥαθδηΐδη, {π6 “ἄδθπηθ" οὗἨ Θοιηοβ- 
{Π6η65, Π. 39 

ῬΑΙΔΘΠοη, υὕ. [η0 
Ῥαϊδορμδΐαβ, τὴν ὑΠῖοδὶ (2) ορὶς ροθῖ 

οἵ Αἰπθηβ, ΠΗ. 36 
ῬΆ]185, υ. ΑὑΠθηἃ ᾿ 
ῬδΊ]6πΟ, ἰβύμτηιϊϑ οὗ, ΥἹ. 195 
Ῥᾶπ, ἀθαϊοαίίοπμβ ἴο, ΥἹ. 11-1θ, 

81, 32, 834, 835, 57, 4Α' δὲ Δ 
78, 79, 89, 96, 99, 106-109, 154, 
158, 167, 168..ὄ 170. Ὁ70. 
179-188,.196, 221, 292, 894 

Ῥαπηίμουβ, υ. ΟἸν 5 
ῬΑΙῖΒ, Π. 215 
Ῥδίτγοοι!β, ΥἹ. 49 
Ῥαυβαηΐαβ, νἱοΐοσ οἵ Ῥ]αΐδθαη, 479. 

Β.6. γι. 197, υ. ΤΏυσ. 1. 192 
Ῥοιίῃο, σοάάοθβ οὗ Ῥϑυβυδβίοη, Υ͂. 

137, 195, ἀδαϊ!οαίοηΒ ἴο, ΥἹ. δῦ 
ῬΘΙΙΘη6, οἷν οὗ Αομδθᾶ, ΥἹ. 151 
Ῥο]οτγίυτση, φγοπηοηΐοιν οὗ ϑ'1ΟἾΥ, 

ΥΙ. 224 
ῬΘΏΘΙΟΡΘΒ, ΥἹ. 289, 3514 
ῬουῖοΙθβ, Π. 117 
ῬΠογθου 68, ὕθδομοσ οὗ ῬυὑΠΑΡΌΓΔΒ, 

Τί, 388 
ῬΗΝΐρΡ, βοὴ οὗ Ῥροιηρίσίιβ, κίησ οἵ 

Μδοράοπῖα, 2π4 οδθηῦ. Β.0. ΥἹἱ. 
114-110 

ῬΗΙΠοτηθα, υ. Τν} 5 
ῬΠοΙοθ, τππουπΐαϊη ἴῃ ἘΠ|5, ΥἹ. 9, 

111 
Ῥητγυρῖα (Βυτγηΐ), γἱ. 281 
ῬΏγυπΒδ (ὑπ οοιτγίοβαη), ΥἹ. 2600 
ῬὨΨ}Π5, νυν. ΘΠ ΟΡΠΟΟΙ 
Ῥίγδθαυϑ, ΥἹ. 5419 
Ῥίξα (μθὰγ ΟἸντηρἶΔ), ΥἹ. 8550 
Ῥίβο, ἀδαϊοδίίοη ἴο, ΥἹ. 990 
ῬΙδοϊαῖα, ἀδυσῃίο οὐ Ευάδοχία 

(ᾳ.0.) ἃπα Ψαϊοηθηΐαη Π1., ψῖ6 
οἵ ΟἸνΡτίαβ, 1. 12 

ῬΙαΐθ, 1. 854 
ῬΙαΐο, Π|. 97 Ἄ 
ῬΟΙΥΟΆΓΡ, τηδιῦνσ, 2πᾷ οθηῦ. 1. 

87, 89 
Ῥοὶν οἰ ὔαβ, {Π6 οοἸοταϊθα βου ρύοῦ, 

δίῃ οοηΐ. Β.6., Υ. 15 

᾿ 
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ΘΟΕΝΒΕΒΕΑΙ, ΙΝΌΕΧ 

ΟΝ, Πηλτΐγτ, τὰ οθηΐ. 
1... 

Ῥοϊγνίαιβ, βοούμβαψο (2) υ. 11. ν. 
148, πὸ ποτ 8 αἰξὸ ἃ αἰζην- 
ταμηθῖο φοϑὺ οἱ {18 πᾶτηθ ἀροιΐ 
400 Β.6. Π. 42 

Έτμα, ἀαυσηΐογ οἵ Ῥγτίδτῃ, 11. 

ῬΟΙΏΡΘΟΥ, Π. 998 ΞΕ 
Ῥοξβοίάοπμ, Π. ὅδ, αδαϊοαίίοηβ ἴο, 

γἱ Ὁ 590. 58. 69, 70, 90, 240, 
(5 τη) 299 

Ῥταχίζοιθα, {π6 οοἰθταϊοα βου ρἴου, 
41ἢ οοϑηῦ. Β.6..Υ. 15 ; ΥἹ. 517 

Ῥγΐίαρυβ, ἀοαϊοιύοηβ ἴο, ΥἹ. 21, 22, 
102, 954, (οἵ {πὸ 6 80})} 858, 89, 
192, 193, 2852, 292 

Ῥτοτηθίῃθηβ, ΥἹ. 502 
Ῥί(οΐδθτῃν 1,ΥἹ 2177 
ῬΥΙΔΘΙΊΘΠΘΒ, ΥἹ. 341 
Ῥνττπτ5, νυ. ΝΘΟΡᾧΟΙΘΠΊΠ5 
Ῥυττπιβ, Κὶπρ οἵ Ερίγαβ, ϑγα οθϑηῦΐ. 

Β.σ. γι. 190 
Ρυίπδροταβ, Π. 121 ἊΣ 
Ῥυίδο-- Περὶ, ΥἹ. 141 

ΒΠρα, υ. συ Όοῖα 
ἘΠοάθ5, ΟΟἸοββιβ οὗ, ΥἹ. 171 

5... Βορῃῖα, 1. 1 
ϑατηοίγαοίδη οἰ ἴ65, ο. Δ σὶ 
ΘΔΠΡΑΤΙΠ5, τὶν ἴῃ Αβία ΜΊΠΟΓ, ΥἹ. 

220, 934 
ΞΔΡΡΠΟ, Π. 69 
ΘΑΓΡΘάΟΠ, Ττοΐᾶπ ἤθτο, ΚΘ ὉΓν 

Ῥαΐτγοοὶτβ, 11. 277 
ϑαύθτπδ! δα, ΥἹ. 9522 
ϑαΐγντβ, ἀθαϊοαίϊοη ἴο, ΥἹ. 41 
ϑΙθιιοιβ (βονοσα! Κίησβ οἵ ϑυσϊὶἃ 

ῬοΓθ {Π||5 ΠΆΤη6), ΥἹ. 10 
ϑργαρίβ, Εσνυρίίδη σοά, ἀθαϊοαίοι5 

ἴο, ΥἹ. 148 
Βηοπίθβ, οὗ θοβ, οὐ ἃπᾷ δίῃ 

οϑηΐ. Β.6. Π|. 4 
ΒορΡἢΐα, 6 οὗ Ζιιέϊη 11.1., 2, 11 
ϑΟΡΠΟΟΙΘΒ, ΥἹ. 140 
πῶ Ἰγεῖς ρορῦ, τύ οδηῦ. Β.6. 

πῃ. 

ΑΝΤΗ, 1. 

ϑύγγτηοη, τἶνοῦ ἴῃ Πποιύύογη ὐγθθῦθ, 
ΥΙ. 208 

ϑιιη-σοα, ἀοαϊοαύοπβ ἴο, ΥἹ. 171 
ΘΥΤΔΟύΠΠ5, ΓΙΥΘΙ ἴῃ ΚἸΟΙν, ΥἹἱ. 908 
ϑυτίαη σοῦ 655, υ. Αβίαγίο 

Ταπίδ!ϑβ, Υ. 236 
ΤΆΡΗΪ ΟΥ ΧΤΘΙΘθοΔθ, ἱπηῃδθὶξαπ 

οὗ ἰ5Ιδπα 5 οἱῇ Ἃη6 νγοϑῦ οοαϑύὺ οἵ 
ατθοθοθ, Π. 309: ΥἹ. 0 

ΤΟΙΘΡοΟΔΘ, υ. ΤΑΡἢΪὶ 
ΤΟΙΘΡΏ 5, ουπάθα Ὁ. ΑΘΠ1]165 (υ. 

ποΐθ, Ῥᾶρβ 285), Υ. 225, 291 
ΤΟΙΡΔηάΘσ, φροοῦ πη τημπδίοΐδη, 

70} οοηΐ. 5.6. Π. 111 
ΤΠΘοάογα, υυῖΐθ οὗ {π5ἰπΐαη, 1. 91 
ΤΗΘΟάοΓι5 (ΒυΖδηςζίπηθ ΟΠοἶα 1), 1. 

96, 97, 98 
ῬΠΘΟΘΟΙΊΒ (Λατντ, Α.Ὁ. 800),1. ὁ 
ἘΒΡΟΒΘΗΝΙΝ 1, ΕΠΏΡΘΙΟΥΓ, 979-990, 

ὶ τα 

ὙΠΟΘΠΟΒΗ͂ΣΙ 11, ἘπΠΡοσοσ, 408-450 
τι 105 

ΤΠοεαρίδθ, οἷν οἵ Βοροίϊα, ΥἹ. 544, 
ἀοαϊοαίίοη ἴο, 260 

ΤΗσυονα 65, Π. 372 
ΤΗντηοοίθβ, υ. ΟἸν π5 
ΤΊΡογῖα5, ἀοα! σατο ἴο, ΥἹ. 250 
ἜΠΕΠΒα, τηοτπηΐαΐϊη ἴῃ Τυναΐα, ΥἹ. 

ἜΒΜΕΩΝ οἷν ἴῃ ὑπο πογίῃ οὗ ἄσγϑθοϑ. 
ΥἹΙ. 

Τταΐδη, ΥἹ. 3399 
ΤτΤοΟΡΠΐσημβ, 850. βϑυρροθοα ἢγβί 

ὈΪΒΠΟΡ οὗ ΑΤΙ65, 1. 18 
ΤντγΠΘηΪΔ Ξε Εἰσιιβοδη,γΥΙ. 151, 850 

ΟἹν 5565, υ. Οὐ 5561}8 

Ὑ Γρῖ!, 11. 414 

ΧΟΠΟΡΒΠΟΗ, Π. 8388 

ΖΘΡΗντ., αἀραϊοδξίϊοπ ἴο, ΥἹ. 55 
Ζθι8, αἀδαϊοαίοπβ ἴο, ΥἹ. 84, 185, 

((δβίδη) 339, (ΠΤ ρογαΐοτσγ) 80, (Ρογ- 
Τροΐοτ) 242, (ΡᾺ ΠΟΙ ΡΠΟΘΔἢ Ξξ δΔ11- 
μογ οὗ ἃ11] ογϑο 68), δῶ 
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ΙΝΘΕΧ Οἷ" ΑΥΎΠΟΙΒΒ ἹΝΟῚΙΌΕ ΙΝ ΤΗΙΒ 
ΝΟΙΠΙΜΕ 

Μ -- γαίῃ οἵ Μϑίθα σοῦ 
ῬΙι ΞΞ- υγσοαίῃ οἵ ῬΉΠΙΡΡΕΒ 
Ασ ΞξΞ ὕγεοῖο οὗ Αραῦῃϊαβ 

(ΡοΥ οτριαπαίϊοη ὁ {λι686 ἱογηιδ, υ. Τηϊγοσπμοίϊοτι, Ῥάσέ νυν.) 

ΑἀαδοῦΞς οἵ Μαοδάοῃ (ΡἘ), Υἱ. 228, ΟΣ 
88 

Αϑβομίποα ((π6 Οταΐοσ, 40 οδπηΐ. 
Β.6.), γἹ. 990 

Ασαιῃῖαβ ϑομοϊαβδύϊοιβ. (ΒΥ ΖΔΗΠΕ, 
Θίἢ οοπί. Α.}.), 1. 984-96; 1ν. 
ῬτοΘΙΩ, 3,4: ν. 210, 218, 220, 222, 
937, 9261, 263, 267, 269, 273, 276, 
978, 280, 282, 285, 287, 289, 292, 
904, 9296, 297, 299, 802: Υἱ. 92, 
41 50 79. ΤΆΔ. 16; 190,,.80, 161 

Αρίϑ (Μ, 4{ἢ οδπῦ. Β.6.), ΥἹ. 152 
ΑΙΟΆΘι5 οὗ Π 5005 (ΟἹ, ΤᾺ σοῦ. Β.6.), 
μεν ΘΒ ΡΟΝ. 1, δε 

ΑἸΟΧΑΠΑ͂οΥ οὗ Μασηοϑῖα (1), νι. 182 :; 
ο».τν. 1, 39 

ΑἸΡΠοῖα5 οἵ ΜΙ ]ο πο (ΡΗ, Απριβίδῃ 
856), ΥἹ. 187 

Απδοθοη (Μ, 60} οοηΐ. Β.6.). (αἰέτι- 
Ρυξοα (ο Πῖπ;, τ. 134-145), 546; 
6».1γ. 1, 835 

Απὐϊραΐοσ οἱ ϑ5΄οη (Μ, 180 οθηΐ. 
π ΎΓ 10 ὯΝ 14..:15;.4.6.. ΔΤ 
93, 109, 111, 115, 118, 159, 160, 
174, 208, 209, 219, 228; ο». 
τν. 1, 42 

Απεϊραΐοσ οἵ ὙΠοββαϊοηΐοα (ΡΗ, 
Αὐρσιβίδη 56), Υ. 9, 90, 91, 198 ; 
γε, 25. 555. 57. ρον. Ὡς ἢ 

Απερδΐοσ, ἡ μϑῦποι οἱ ΤΠ ΘΒ] ὰ 
ΟΙ ϑ΄άοπ πἀποργίαϊη, ΥἹ. 10, 1090, 
111, 115, 118, 174, 208, 209, 219, 
5ΞΈ, 941, 249, 256, 270, 287, 291, 
99: 

Απθρμδπ65 οὗ Μδοθάοῃηϊα (ΡῈ, Δτ- 
συβύδη 98 2), ΥἹ. 88 ; 6}. 1τν. 2,10 

Απέρμῖ 5 οἵ ΒυΖαπίϊαπι (ΡῊ, 1580 
ὀδηῖ, Ἀ.,5.),... 111,.3907, 908 (7): 
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γι. 95, 97, 199, 250, 252, 257 : 6}. 
᾿ν. 3, 8 

Απίϊϑέπιβ (ΡΏ), ΥἹ. 257 
Αηνίρ (ΔΜ), νι. 129, 158, 812; 67. 

τγ.1: 8 
ΑΡοΠοπίᾶθ5 (ΡῈ, 180 οϑηΐῦ. Α.}.), ΥἹ. 

105, 238, 939 ' 
Ατ μα (ΡΟΞΒΙΡΙν βθοομᾷ οὗ ὍΠ|15 

Π8Π16), Υ. δὅ8, 59, 98 ; ΥἹἱ. 16, 99, 
179-181; 1909; 195, 50. 

Ατοβοομα5 ΟἹ, εἶχε. 100 8.6.) ΥἹ,ν, 
133: ορ.ν. 1. 5. 

Ατιβίο (ἢ), νι. 505, 506 
Αβοϊορίδδος ΟἹ, ϑγα οϑηῦ. 8Β.6.), Υ. 

7, 44(3),64,8ῦ, 145, 150, 153.158, 
161 (2), 162, 104, 167, 169. 181. 
185, 189, 194(93), 202 (3), 209, 207, 
209 (2). 9510; νι. 808 : ὁ». 1Υ.1, 46 

Αὐξοιποάοι (ΡΠ, 150 οοηῦ. Β.0.). Υ. 
199; 6}. τΥ. 2, 1ἴ 

ΒΔΟΟΏνΠα65 (ΜῈ, Θ.ἢ οοπηῦ. Β.6.), ΥἹ. 
58, 3518: 6}. Ἴν. 1, 94 

Βαβδαβ (ΡΉ, 150 οὐηῦ. Α.}.), ν. 120 

(ὙΠ δ οθτ5 (Ἀ, 9γα οοπῦ. Β.0.), Υ. 
6, 23, 146 ; γἱ. 191, 146-150, 801, 
810, 3511, 347, 851; δρυ ΥΣ ΒΕ 

Οαρῖΐο, ν. 67 
(ἸἩτπιοαοτγιβ οἱ '᾿ΓΠΟΡ65 (Βυ Ζαηθϊπο 

γΡοθῦ), ΒΟΟΚ 1 
ΟἸΠδοῦοσ, Υ. 29, 45 
ΟἸαπα απτβ (ΒΥ Ζαηθϊπθ ροθῦ), 1. 19, 

90: Υ. 86 
(Ὁτηοία5 Οπαγύυπατγιβ (Δ), ν. 20 
σοπδίαηεϊπο ΟΘΡ δ α8, Υ.. 1 
ΟΟΣμΘ 5 Τ᾿ Θησβ, ΥἹ. 191 ἢ 

Ἵ 

ἱ 



ΙΝΏΕΧ ΟΕ 

Οὐ παρόταϑ οὗ Μιύν!θηθ (ΡΏ, Αἀριτι5- 
ἕδη 856), Υ. 108, 119: ν΄. 100, 
101. 9.7, 5590. 98, 945 944. 558, 
261, 846, 950 6}. ΤΥ. 2, 8 

Ῥαχηδζοῦμβ (Μ, οἷγο. 200 8Β.6.)., σι. 
ΑΝ Ἱ δὶ 

ΤΑΙ ΒΔ ὶβ (ϑἐὴ οοηῦ. Α.}.), ΥἹ. 68 
Πιοάοταβ (Ρἢ, ῬϑγΔΌ8 ΒΟ ο ΠΊ69 
βἰαηα8 ἴοῦ ΤΙ ΔΟΓΙ5 Ζοπαβ, ᾳ.Ὁ.), 
᾿ Ἐαὸ ΥἹΙ. 248, 245, 8548: 6}. ΤΥ. 

ἐπε: 
ῬΑΘΘ ΤΗΣ ΒοΡἰδύθϑ (2ηα οϑηῦ. Α.}.), 

Υ. ὃ 
Τοην βῖι5 (Δ, ἀαΐο ἀουθύζα!]), ΥῈ. 
ὈΙΟΡΠΔΠ65 οἱ Μνυτίηδ, Υ. 809 
Τϊοβοοτίθ5 (Δ, 9ηα οϑηῦ. Β.6.)} ν. 

δ2.--ὃ6, 155, "τ: ΥἹ. 198. 220, 200: 
δρυν:.1" 

Τιούϊτι5 ᾿ς Μηδέυϑ (Μ, ϑιᾶ οϑπῦ. 
Ἡσ}) ν΄ ἸΙῦῦ: ὺἷἵἱ. 2017, 808; 6». 
ιν.1, 27 

Ἐταύοβύμθηθϑ Βοῃοϊαβέϊοιιβ (σ, ΒνΚ- 

χαηθίπθ ροθῦ), Υ. 242, 277} Υἱ. 77, 
8 ἤ 

ρηηἃ ΩΣ, εἶγο. 600 8.6.), ΥΙ. 552; 
ορυ εν 112 

Ἐτγ οἷα (ΡΒ), γι. 96, 234, 255 
ἀπ ρῃμοτίοη (Μ, 8γα οοηῦ. ΒΟ. ρῶν 
ΤΣ ΟΡ. Ν. ἥ, 29 

Ἐα ΟΙπΐ τι ΒΘΠΟΙαβέϊουβ οὗ Αἰδχδπ- 
ἄτα (Ασ, δύῃ οοπῦ. Α.}.), γι. 80 

ἘΊΔοουῦβ. (ΡΙΟΌΔΌΙΥ τγ 5Ππου]α τϑδᾶ 
ῬΠΑΙΆΘΟΙ8), ΥἹ. 1 

Οαδούυϊίοιϑ (150 οοηῦ. Α.}.), Υ. 17 
ΥΙ. 154, 190, 891 

ΟἍ1108,07. 49 
(ἰδμϊ μ5 (Ρ}). γι. 260 
ΟἸΘΘΟΟΥΥ οἵ Ναζίδηζιβϑ (40 οθηῦ. 

Α. 2); 92 

Ηδατγίδη (Εἰ ρΘτοῦ, Φηα οϑηῦ. Α.}.), 
ΥΙ. 853 

Ἡδάνὰ5 (Μ, ϑιᾷ οδηῦ. Β.0.), ἡ 
1601 (2), 199: ΥἹ. 292; 0}. 1Υ.1, 48 

ἩρσοϑρΡυβ (Μ, οεἶγο. 800 8.6.), ΥἹ. 
124, 178, 206: 6}. 10. 1, 28 

Ἡοποβύαϑ, Υ. 20 

Ἰσπδίϊα5 Μαρίου Οστα ΠΤ] ΟΟΓῚ ΠῚ 
(ΒνΖδη η6),1. 109 

Ττθηπθι5 ΒΘ ογθηαατγίιβ(. 5), γ. 2349, 
251, 253 

ΑΥΤΗΟᾺΒΒ 

Τϑίἀογιιθ βοΠοΙαϑυϊουβ (Ασ, ΒνζΖἅη- 
{1η6), ΥἹ. 8 

ΦοΠ πη 65 ΒΑΓΡΟΘΟΙ 5 (Ασ, Βν Ζὰη- 
{1π6, ΟΥἢ οθϑηῦ. Α.}.), ὙΙ. 5 

7 ΟΕ] ϊλππις, φῬτγοίθοῦ οἵ Ἐσνρύ (Α5), ν. 
908; ΥἹ. 12, 185-20, 20, 26, 28, 29; 
07, δ 

Ψ αἱϊὰ5 ίοοΙο5 (ΡΈ), ΥἹ. 186 

1300, γι. 208 (2) 
Τιοοηΐϊᾶα5 οὗ ΑἸοχαπηατγία (150 οοπῦ. 

Α.}.), ΥἹ. 821-999 
Τιϑοηϊάδβ οὗ Ῥαγϑηύιτμῃ (Μ, ϑγα οϑθηῦ. 
ΒΘ), ν. 1885. ῦδ . γι. 4, 15:.95,.4.. 
110 (2), 190, 129--181, 154 (2), 188, 
9200, 202, 204, 20ὅ, 211, 221, 220, 
9262, 263, 281, 286, 288, 289, 293, 
9096, 298, 800, 802, 805, 809, 584, 
τ» σι Ἐν. 1. 10 

Τιϑοηίϊβ (46) ν. 295 
Τλιοίδη (2πα οδηΐ, Α.}.), ΥἹ. 17, 164 
Τλιο Π1π (150 οοηῦ. Α.}.), Υ. 68 (2) ; 

ΥΙ. 100 

Μαοραοπίαθ Οοηϑα] (Απ, Οὐ οσηΐ. 
Αι )Ωοιν. 5.5. -ϑῦ, 2,9... 0 6}. 
σα, 90, 9, σαῦ, “49, 915), Δ, 
ον τ ϑῦ; 40. δύ. οι 88; 
176, 1:0 

Μαθοῖαβ Θυϊηύα5 (ΡὮ), ν. 114, 117, 
180. 155... νἱ. 55. 80..,995 

Μδτοῦβ Ατρθηΐαγ! 5 (ΡὨ), Υ. 10, 32, 
63,89. 102,104,105,110, 1138, 116, 
118; 127, 1985: πε ΔΟΙ͂Σ 940 (Ὁ). 
248, 8338 

ΜΑΙ ΠῈ5, 1. 28 
ΜΘΙΘάσου (18ὺ οοηῦ. Β.6.), 1Υ. ῬΙΟΘΙΏ, 

1,2: .ν.8..24. δ7,96. 105. 186: 157: 
189-141, 143, 144, 147-149, 156], 
152, 154-157, 160, 168, 1600, 166, 
171: 180, 182, 184, 187, 100--102, 
105--108, 904, 208, Ὧ19, 914, 
ῆ πε 165. 163 

ΜΘΠΔΠΑΘΙ Ῥτγούθοίου (ΒυζΖαηθπο 
φορῦ, αἶγα. 600 Α.}.}1. 101 

ΜίοηδΘΙ Οπαγίορην]ὰχ (ΒυΖδηΐίηο 
Ῥορῦ), 1. 122 

ΜΉ δβΆ]οαΒ (Μ, 40 οοηῦ. Β.6. 3), γι. 
9: 110 (7), 125, 128, 2604, 268: 6}. 
εν. 1.10 

Μόθτο οἵ ΒυνζΖαηύϊιπ (ροθύοθϑϑ, αἶγα. 
900 8Β.6.), ΥΙἹ. 119, 189: 0». 1ν.1,5 

Μνιηιϑβ (Ρῃ, 180 ᾿δϑιηῦ. ἈΦ). ὙΙ: 
108, 254 

400 



" 

ΙΝΌΕΧ ΟΕ 

Νισαθπούιβ (Δ, ϑγὰ οδπῦ. Β.6.), τι. 
δ ῷ τ... 90 

ΝΙΘΆΤΟΠ ἢ (150 οοπί. Δ.}),.),0Υ. 358-40; 
γΙ. 31 (2), 285 (9) 

ΝΙοΙα5 (Μ, ϑιὰ οδηῦ. Β.6.), ΥἹἱ. 122, 
1. 510: ρον. 1, 90 

ΝΙΟΟΑΘΙ 5 οἵ Ἡδγδοϊθα, ΥἹ. 514--2990 
ΝΙΗῈῸ5 ΞΟΠΟΙ ΞΟ ἐπα τον 

Ῥοθῦ). 1. 33 
Νιτᾶς (Μ. τᾶ οϑηΐ. 8. οὐ. γν. 1705 

γι. 139, 265, 2795 (3), 275, 859,554; 
ΡΟ τν. 1. τὸ Ἀ 

ῬΡΑΠΔῆλςα οὗ ΑἸοχαησγτία (Ασ, δίῃ 
Θοηΐ, .Α:».}, Υ. 71, 72, 251: σι. 60. 
61, 85 

Ῥαπογαύθϑ (), ΥἹ. 117, 8556; 6}. ΤΥ. 
1,18 

Ῥαγιηθηΐοη (Ρἢ, Απισιβύδῃ ἀσ6 3), 
τε, 9.2 δῷ τν. Ὁ, 10 

Ῥαύγιοις (ΒυΖαπίϊπα ρΡορῦ). 1. 119 
Ῥδϑμ]ὰ5 5᾽]Θηΐαττ5 (ἀσ, δύῃ οοπύ. 

π ΡΣ ΘΙ ΘΟ Ὁ ΤΑΝ, 
9230, 255, 95... 5536, 539, 241, 244, 
946, 945, 950, 952, 904. δῦ, 258- 
560, 262, 264, 2660, 268, 970, ΥΡ 
974, 970. ὃ 79, 281, 283, 950, 288, 
590.,,991, 508, ̓800, 801: Ὁ: 54, 57, 
04-66. ΤΙ, Τῦ, 81, 82, 84, 108 

Ῥοόγϑβος (Μ, οἶγο. 300 μια) γι. 1 89. 
ΤΑ... ρρίτν. 1,90 

ΡΥ ΠΤ ΤΕ (Μ, εἶχε. 800 Β.6.), σι 
911} Ὁ}. 1}.1:.58 

ΡὨΔΙΘοΙ5, γι. 105, 193 (2) 
ΡΠΔηΐϊα5 (Μ, Ῥούνθθη ὅτα δηᾶ 1580 

οοηῦ. Β.6.), ΥἹ. 294, 295, 297, 299, 
9504, 907; 6}. ΤΥ. 1, 54 

ῬῃΠρίαβ οὗ ϑαπηοβ (ΜΠ), γι. 210 
ῬΏΠΙΡΡΙΒ οὗ Τποϑϑδ] οηΐοα (2η σοηΐ. 

“νῷ, Ὁ), ἔν. ῬτοδίΩ; ὃ. ὙΣ. ὅ; Θῦ; 
538, 62, 90, 92, 94, 99, 101--104, 
107, 114, 203 (2), 2951, 286, 240, 
247, 951, 259 

ΡΗΠοάθμπ5 ὕη6 Ερουγθδη (ῬΉ, 1530 
ὁοπὲ. Β0.), ν. 4, 18, 25, 40, 107, 
119, 115, 120, 191, 123, 194. 196, 
131, 132, 306, 308 (2); νι. 240 (2), 
94.49.5 3}. ΤΥ͂, Ἔ, 8 

ΡΗΙΝΤΕΡ ΙΝ ΠΈΡΑΤ ΠΗΕΙ͂ΤΑΙ͂Ν ΡΥ͂ . ΟἿΡΑΥ ΑΝ ΘΟΝΒ, ΓΤ. 

ΒΕΤΙΝΒΎΤΙΟΚ ΞΒΥΠΕΕΤ, ΒΤΑΜΡΡΟΙΕ ΒΥΤΦΡΤ, 5,Ε.1. ΑΝῸ ΠΟΌΝΟΑΥ, 5ΞΌΡΕΟΙΚ, ᾿ 

ΑΥΤΗΟΙΕΒ 

ΡῬΙαΐο (Μ, 4{ἢ οδηῦ. Β.6.), γ. 78-80. 
1, 48: δοὺς τῦ δ πῷ 

Ῥοΐοτηο, γν. 08 (Ὁ) Ἢ 
Ῥοβιαίρρα5 (Μ, 8ϑγά οδπί. Β.0.). Υ̓ 

184, 188, 186, 104(3), 209 (Ὁ 
209 (3), 211, 218; 6}. τ. 1, 40 

Θυϊηΐαβ (ΡὨ), γι. 290 

ἈΠ ΐΔππ5 (Δ, εἴγε. 900 5.6.) τι. 8 
178, 218; δῇ, τὴς ε Ὁ 

Παπηπ5 (4ἀαΐθ πποργίαϊη), Υ. 9 

13. 87, 88. 99.94, 97, 103 
Βπῆπυ5 Το μθϑξῖου5 (ἀφ), Υ. 284 

ΒΑΡ ἴηπ5 αἰ γατητηδίϊοιβ, ΥἹ. 153 ᾿ 
ϑδηηῖ5 (ΝΜ. 2π4 οϑηῦ. Β.0.), Υἱ. 116 
ΞΆΡΡΠο (ΝΠ, "ΡΣ οοηῦ. Β.6.), Υἱ. 209; 

ΟΡ. " 
ΘΔΌΨΤΙΞ, τὰς 11 
ΘΙΤΉΤηΪα 5 ΟΝ ΟΝ ΟἹ, ὁπᾷ οἵ 
4ἴἢ οθηῦ. Β.0.), ΥἹ. 119; 6} Ἃ 

ΘΙ πἸοηἰ 465 (Δ, δίῃ οοηῦ. Β6.), Τὶ 
159: νἱ. 2, 580, 52, 197, 219. 217. 
οριτν. ", 8 

ΒΟΡὨγοηΐιβ, Ῥαξι! το, 1. 90, 1235 
Θἰδύν 5 ΕἸ ΔοσυΒ, Υ. ὃ; ΥἹ. 100 “ 

ΤΠΆ]15 οὗ ΜΙοῦυΒ (ΡΗ, 150 οδηὶ 
Α.4.}..), γέ ᾿ 

ΤΠΟαδϑῦι5 (Ασ, εὐσνμι. 6 
οϑηῦ. Α.5.). γι 7, ΒΟΥ 

ΤΗθοογίζιβ, ΥἹ. 39 6.-340 
ΤΠΘΟΔογ 485 (Μ, ϑγὰ οοπῦ. Β.0.), ΥἹ 

155-157, 929, 94 ' 
ΤΠΘΟΔοΓ5 (Μ), νι. 982 
ΤΉΨΗΠπ5, γι. 170 
ΤΥΠΊΠ65 (Δ, 9πη4 οαπῇ. Β.6. 2), 

181. 6». ἶν. 1,19 

Ζοπᾶβ (Ρἢ, 1580 οοπῦ. 5.6.), ΥἹ, 9 
106: ΟΡ. τὖ. 2. 11 

ΖΟΒΙ ΠΉΒ, ΥἹΙ. 152), 183-18 



ΤΗΕ ΓΟΕΒ Γ(ΑΘΘΙΟΑΙ, 
ΠΙΒΒΑΕΥ. 

ΨνΝΟΠΠΌΜΕΒΘ ΑἸΒΕΑΡῪ ΡΟΒΙΙΙΘΗΒΕΒΏ. 

1,αἰϊπ Αἰδοτ5. 

ΑΡΌΠΕῚΤΙΘ. Τῆς Οοϊάεη 595 (Μείαπιογρμοβοθβ.) Τύδηβ, ᾿γ ἥ. Ααϊ]ϊηρίοπ 
(1566). Κονβεά Ὀγ 85. ὅδβεῖεθ. (ομα Ἴημιῤ»ες5167ι:.} 

ΑὔΘΟΝΙΠΘ. Τύυδης. ὃν Η. 6. ᾿ἔνεϊγη ΝΝὨϊ6. 2 οὶς. Ὑγοὶ. 1. 
ΒΟΒΤΗΙΠ: ΤΒΑΟΤΘ ΑΝῸ Κ᾽ ΟΟΝΘΟΙΑΤΊΟΝΕ, ΡΗΙΓΟΞΘΟ- 
ΡΗΙΑΙ. ὙΤταης. Ὀν ἔδν. Η. Ε΄. ϑίενατί δαπὰ Εὶ. Κ. Βδπηα. 

ΟΑΙΘΑΙῈ : ΟἸΝῚΙῚ, ΑΚΘ5. Τυτδηβ. Ὀν Α. 6. Ῥεβκειι. 

ΟΑΚΒΑΙΒ : ΘΑΙΜ110 ΜΝΑΚ. Ὑταηβ. Ὀν Η. . Εανναγάβ. (παῖ 7» ι2γε551ο71:.} 

ΕΑ ΤΕΓΥΤΙΞ: Ὑιδης ὃν Ε. Ὗ. Οὐτηῖϑη: 11801,.5. Ὑτδηςβ. ὃν ]. Ρ. 
ῬοΞξίραϊε ; αμπάὰ ΡΕΕΥΊΙΘΙΠΌΜ ΝΕΝΙΚΝΙ5, Ἱσδλμηβ. ᾿ν }. ΝΥ. Μδοίκαὶ. 
(9-»εἰ »ῤ’γεπ5ο)ι.) 

ΟἸΙΘΕΕΟ : θ9ΕῈ ΕἸΝΙΒΌΞΘ. Ὕτδης. Ὀν Η. Ἀδοκἤδιη. 

ΟΙΓΒΕΟ: θῈ ΟΕΕΙΓΙΙ5. Ὑταηβ. Ὀν Νν αϊιεγ Μη]εγ. 

ΟἸΟΡΕΟ: ΓΕΤΤΕΕΒ ΤΟ ΑΤΤΙΟῦΞΘ. ὙΤιάηβ. Ὁν Ε. Ο. Μυ]πείεάι. 
3 ἡ οἶ5. (δ ο]Ξ. 1 δηὰ 11 “γα }»ῤγεδ5,ο».) 

ΟΟΝΕΡΕΒΘΙΟΝΘ ΟΕ 57. ΑὐΟΒΤΙΝΕ. ὙΤίδηβ. ὃν ΝΥ. δγαδιις. (1631). 
2  οὶς. (ωγιαῖ 7»ηῤ’γές 5 Ἴο)1.) 

ΕΕΈΟΝΤΟ: ΟΟΚΕΕΕΘΡΟΝΌΕΒΝΟΚΝ,. Τταης. Ὀγν Ὁ. ΒΕ. Ηδσΐπμες. 2ῦοϊς. 

ΗΟΚΑΟΕ : ΟΕ ΑΝῸ ἘΕΡΟΒΕΒ. Ἴτδαμβ. ἣν Ὁ. Ε. Βεδηπεεῖ. (3γὦ 
72» :551071.} 

ΤΌΝΕΝΑΤ, ΑΝῸ ΡΕΈΆΒΙΌΞ, Τγδηβ. Ὀν Ο. Ο. Ἰλαπιβαν. (γε 7» »5 5071.) 
ΕΥΥ Ὕγλης, δ᾽ Β. Ὁ: Βοκίοσ. 13 οῖς. γΟΪ, 1. 

ΜΑΝΤΊΙΑΙ͂, Ὕςγδης. Ὁν ὟΝ. (. Κεῖ. 2 Κοϊς. 

ΟΥ̓ : ΗΕΚΟΙΘΕΒ ΑΝῸ ΔΜΟΚΝΙΏΒ. Τταηβ. ὕν ὕταπὶ Θμονψογμηδη. 
ΟΥΙΌ: ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΒΈ. ὙΤτγταηβ. ὃν Ε᾿ 17. ΜΠΠεσ. 2 σοὶ-:. 

ΡΕΤΕΟΝΙΌΘ. Τηδηβ. ὃν Μ. ἨἩδβεϊεῖπε ; ΘΕΝΕΟΘΑ : ΑΡΟΟΘΟΙ.Ο- 
ΟΥ̓ΝΤΟΒΙ5. Ὑταηβ. Ὀν ΝΥ. Η. Ὁ. ἔουβε. (3γ1 δηιῤγεδςἴον.) 

ῬΡΙΑθΤΟΘ. ὙΤύδης. Ὁν Ῥαὺὰ] Νίχοη. ς γοῖς. Ψο]ς. 1 δπὰ 1Π. 

ΡΙΙΝΥ : ΤΕΤΤΕΘ5. Μὲεὶπιοῖῃ 5 Τυδηβίαιίοη σεανίβεὰ ὃν Ὗ,. Μ. 1,. 
Ηυτοπίηβοη. 2 Ὑοϊϑ. 

ΡΚΕΟΡΒΕΤΙΌΞΒ. ΤὍτδηβ. ὃν Η. 10. Ῥαι]ετ, (ρα 7»12γ455 1071.) 

ΞΕΝΈΟΘΑ : ἘΡΙΘΤΌΙΔΕ ΜΟΒΑΙΜΕΘ. Ὑταπβ. Ὁν ΕΗ. Μ. Οιυπιπιοῖο, 
3  οϊς. γοϊὶς. 1 δπὰ 11]. 

ΞΕΝΕΟΘΑ : ΤἈΔΟΙΒΌΙΕΞ. ὙΤταης. Ρν Εἰ. 17. ΜΊΠου. 2 γοϊξ. 

ΒΌΕΒΤΟΝΙΌΞΒ,., Ὑταης. Ὀν 1. Ο. οί. 2. ο]5. (γαῖ 7,6»: 5ἴο».} 

ΤΑΟΙΤῸΘ : ὈΙΑΤΟΟΤΙΒ. Ὑταηβ. ὃν 51:τ νη. Ρεΐογσοη ; πὰ ΑΟΘΒΙΓΟΙΑ 
ΑΝ ΟἸΚΜΑΝΊΙΑ. Ἴταπϑβ. Ὀν δίδυτγιος Ἠυζίοη. (ωραῖ Δηεδ»γες 5 Ἴο)ι.) 

ΤΕΚΕΝΟΙ, ὙΤγδηβ. Ὀν ΤΙ μη ϑαγρεαμηῖ. 2 οϊ5. (3»ιῖ δριῤγκέςςοϑι.) 

νΠΑΟΙ., Ὑταπβ. Ὀν Η. Ια. Ἑαϊγοϊοιρη. 2 15. (Νο]. 1 2ριωΐ 2» ἠδ», δ5 5ἴο».) 



Οτεοῦ Αιιίδοτσ. 

ΑΟῊΗΠΙΠ1,Ὲ5 ΤΑΤΙΘ. Τυτδης. ᾿ν 5. σδϑεῖςεα. 
ΑΕΘΟΗΙΝΕΘ. Ὑτγτδηβ. ὃν Ὁ. Ὁ. Αἀδηι5. 
ΑΡΟΙΠΟΝΤΙΌΒ ΚΗΟΘΌΙΌΞΒ. Ὑιδηβ. ὃν ΚΕ. Ὁ. ϑεαΐοη. (ςηε 7»νῤρδπϑείο, 

ΤῊΕ ΑΡΟΘΤΟΙΙΟ ἙΑΤΗΕΕΘ. Ὑταηβ. Ὁν Κίγθορρ [μακὸ. 2 ὕοϊϑβ. 
(νο1.1 3»γὲ] 7»»ιδκεδείομ. Μοὶ. 11 2μα 7»ι2ῤ’γε551071.} 

ΑΡΡΙΑΝ᾽Β ΚΟΜΑΝ ΗΙΘΊΟΝΥ. Τύδηβ. Ὀγν Ηογαςα ΝΥ ϊ6. 4 Δ οΪϊϑ. Ξ 
ΟΙΈΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΏΌΏΚΙΑ. ὙὍταηβ. Ὁγν Εδν. 6. ΚΝ. 1ϑυιεετγινοτυίῃ. 
ΒΘΑΡΗΝΙΘ ΑΝῸ ΟΗΙΟΕ. ὙΠοτγη]εν 5 Τσδηβίαιίοη τανϑεα ὃν ]. Μ. 
Εἀπιοπᾶξ ; αηὰ ΡΑΒΤΗΕΝΙΠ5. Ὕτδμηβ. Ὀγν 5. δςεῖθα. 

ΠΙΟ ΟΑΘΘΙ5: ΕΟΜΑΝ ἩΗΙΘΤΟΕΚΥ. ὙὙτδηβ. ὃν Εἰ. (αγν. 9. Νοἶβ. 
ΨΟΙΞΞ ΤΟΥ͂Τ, 

ΕὔΕΙΡΙΌΝΘ, Τίδηβ. ὉγῪ Α. 5. αγ. 4 οῖϊς, {ν1Ξ- πο 
7»ι»γέδείοη. Μοϊς. 111 δπά [Ν᾿ ρα 7»"ιῤγεςς7ο)ι.}) 

ΟΑΙΕῈΝ : ΟΝ ΤΗΝ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΕΑΓ] ΤΊΕΘ. Τύδη5. Όγ Δ. ]. Βεοοῖς 
ΤΗΝ ΘΕΕΕΚ ΑΝΤΗΉΗΟΙΟΟΥ. ὝἼτστδηβ. ὃν ἮΝ. Ι΄ ῬαΙΝ Ν 

(γο]5. Γ πὰ ΠῚ μα 7»27:6551071.} 
ΤῊΝ ΘΕΈ ΕΚ ΠΟΙ ῬΟΚῚ5 ΤΗΒΟΘΕΙΤΌΞΙ ΤΟ τ 

σΗΤ195). Ὑταπβ. Ὀν 1]. Μ. Ἑάαπιοηάβ. (3γεῖ 7,γ2᾽7.6551021.} 
ΗΒΒΘΙΟΏ ΑΝῸ ΤΗΝ ΗΟΜΒΕΙΟ ἩΥΜΝΒΘ, Τιδπηβ. ὃν Η. 6. Ενεϊγη 

νΒῖῖ6. (μὰ 7»᾽»γεξσῖοϑι.) 
ΗΟΜΒΕῈΕ : ΟΟΥ̓ΘΘΕΥ. Ὑτδης. Ὁν Α. ΤῸ Μυγγαν. 2 οἶϑβ. 
ΤΌΙΙΑΝ. Ὑταηβ. Ὀν νη] μεν σάνε ντιρμς. 3 Νο]5. ΜοΪβ. 1 ἀπά 11. 
ΓΌΓΙΑΝ. Τγδηβ. Ὁν Α. Μ. Ηδζπιοη. 7. οϊβ. οΐβ. 1 απάὰ 11]. (2 

7»9γε551071.} ᾿ 
μλεοῦϑ ΑὔΚΕΙΙΌΘ. ὙΤχαϑης. ὃῃ Ὁ. ΚΕ. Ηαδΐηδ5. ; 
ΡΑΟυΟΘΑΝΙΑΒ: ὈΕΘΟΚΊΡΤΙΟΝ ΟΕ ΘΚ ΚΉΈΟΙΣ. Ὑσδηβ. ὃν Ὁ. Η- 5. 

7οπεβ. 5 ΝοΪβ. απὰ (ὐοπηραηΐοῃ ἵο]. Χο]. 1. 
ῬΡΗΙΓΟΘΤΕΑΤΟΘ: ΤῊΗΒ 111Ὲ} ΟΕ ΑΡΟΙΟΝΙΌΘ ΟΡ ΤΥΆΑΝΑΟΝ 

Ττδηβ. Ὀν Εὶ Γι, Οοηγρεαγα. 2 οϊβ. (με 7»Ἤτῤ»γε5510»1.} 
ΡΙΝΌΔΕ. Ὑτδηβ. Ὀν 51: ]. Ε. ϑαηάγβ. (ωρα ἐαΐζίοι.) 
ΡΙΑΤΟ: ΕὔΤΗΥΡΗΚΟ, ΑΡΟΙΟΟΎΥ, ΟΚΙ1Ὸ, ΡΗΑΒΌΟ, ΡΗΑΒΌ- 
σῦς. Ἴτδηβ. ὈὉν Η. Ν. Εον]οσ, (3γ 7ηι2᾽γ6551071:.} 

ΡΙΟΤΑΒΟΗ: ΤΗΚ ΡΑΚΑΙΜΙΜΕῚ, ΠΙΝΈ, Ὑταηβ, Ὁγ Β. Ρεγζίπ. σὰ Υ0}5- 
γοὶΞ. το ΙΧ, ὦ 

ΡΕΟΟΟΡΙσΞΘ : ΗΙΘΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΗΒ ΜΑΙ. Τυγδηβ. Όν Η, Β. θενίηρ. 
ἡ  οϊ5. Μοϊξ. 1 το {1Π|. ᾿ 

ΟΥΙΝΤΟΘ ΞΜΥΕΝΑΕΘ. ὙὉιδηβ ὃν Α. 85. αν. ἥ 
ΞΘΟΡΗΟΟΙΙΕΒ. ἼἽτδης. ὈῪ Ἐν ϑίοττ 2 Κοϊβ. (ο]. 1 3γ4 7»ιῤ»ε55 7071. 

νοὶ. 11 μα 7:75 10.) Ζ 

5Τ. ΙΟῸΟΗΝ ΘΆΜΑΒΟΕΝΕ : ΒΑΕΤΙΙΑΑΜ ΑΝῸ ΙΟΑΘΑΡΗ͂. Ττδηβ. 
τῆς εν. 6. ΚΕ. Ννοοάνατά πὰ Ἡδγοϊὰ Μαιζίηρ)ν. ; 

ΦΥ̓ΒΑΒΟ: ΟΕΟΟΒΆΡΗΥ, ὙὍταπβ. ὈῪ οτδος 1. ]οποβ, 8 ψοῖς. ΨοΪ. [Ὁ 
ΤΗΕΒΟΡΗΒΑΘΊΟΘ: ΕΝΟΙΕΥ ΙΝΤΟ ΡΙΑΝΊΎΒ. ὙὙταδηβ. Ὀγ ϑῖν Αὐίμυσος 

Ηοτι, Βατί. 2 δ οΐβ. Ὶ 

ΤΗ ΟΥΘΙΏΌΕ5. Ἴτδης, ὃν Ὁ. Ἐν σι, 4 οϊ5. οΐΞ. 1 δπά 11. ᾷ 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΟΥ̓ΚΟΡΑΙΣΏΙΑ. Ἴταμϑ. ὈὉγ Νν ἰέεσ. ΜΊ1Π6σ. 2 Ν οΐϑβ. ῃ 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ἨΗΕΙ],ΕΝΙΟΑ, ΑΝΑΒΑΘΒΙΒ, ΑΡΟΙΟΟΥ͂, ανῦ 5ΥΜ- 
ΡΟΘΙΌΜ. Τύαμης. ᾿γ Ὁ. 1,. θγοννῆβοη. 3 οΐβ. δοϊβ. 1 δπὰ 11. 

ΤΕΘΟΚΙΡΤΙΨΡΕ. ῬΚΟΘΡΕΟΤύδσδιΟΝ ἩΡΕΣΤΘΗΥΤΟΝ 

[οὐ - - ΨΙΠΠΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ. 
Νονν ὙΟΥΗ - - 6. Ρ, ΡΟΤΝΑΜ᾽95 Θ50Ν5, 
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